
ЗМІНА РОБІТНИЧОГО 
ЗАКОНУ НА ЧІЛЬНОМУ 

міед в КОНГРЕСІ 
Вашингтон. — Президент 

Айзенгавер і республіканські 
провідники Конгресу обгово-
рилн на спільній конференціі 
законодавчу необхідну про-
граму, складену з одннадця-
ти пунктів, серед яких на чо-
лове місце поставлено зміни 
в робітничім законі Тефта-
Гартлі. Сен. Тефт після кон-
ференції заявив, що „обов'яз-
кова" програма конгресової 
праці не охоплює всіх проск-
тів, одначе треба було внбра-
тн наперед найнонечніші і по-
ставити їх на першу чергу. 
Самий Тефт' зголосив уже 
п'ять проектів, для ЗМІНИ ДЄ-
яких постанов у його законі. 
Інші законодавчі пункти на 
програмі такі: 

Реорганізація внконної ді-
лянкн уряду; внасигнування 
фондів на давніше схвалені 
закони; признання права 
стейту для Гаваїв; обмеже-
ннй контрол і прнділ матері-
ялів в критичних стаиови-

щах; власність прибережних 
нафтових джерел; продов-
ження Акту Взаємної Торттв-
лі; ўпрощення митного пос 
тупуваиня; розширення ста` 
речнх пенсій на робітників, 
досі неохоплених суспільною 
забезпекою; продовження до-
помогй для шкіл у критич 
них околицях; додання двох 
членів комісії для Днстрикту 
Колумбія. 

Цілком не згадано в про-
грамі зміни іміграційиого за 
кону МекКаррана, а справу 
зміни податкової системи від-
кладено на відповідний час, 
хоч деякі конгресмени вина-
гали зробити цю справу 
пильною. Іде про те, щоб 
найти спосіб покрити внтра-
тн, коли б так зменшено по-
датки. Досі не придумано 
жадного присмлнвого нового 
податку на місце одного з 
інших, хоч висувано накла 
дення податку на банки як 
найбільше популярного. `Ч 

СЕНАТСЬКІ ПРОВІДНИКИ ЗА ОБМЕЖЕННЯ 
БРИТАНСЬКОЇ ТОРГІВЛІ З КИТАЄМ 

Вашингтон. — Серед керів- тепер. Він теж сказав, що ад-
ннх конгресменів повстав рух 
спонукати Британію обмежи-
тн торгівлю з Комуністичним 
Китаєм. Одначе думка, щоб 
Злучені Держави самі пере-
водклн блокаду китайського 
побережися, не приймається в 
конгресових колах. — Вони 
схильн1 до думки, щоб адмі-
ністрація Аязеягавера роз-
горнула якусь енергійнішу 
політику на Далекому Сході, 
одначе таку, щоб не призво-
днтн розлам серед аліянтів. 
Самий сенатор. Тефт, що здав-
на домагається гострішої по1 

літаки в Азії, заявляє, що з 
британцями треба перегово-
рювати, щоб ІХ не відчужува-
ти. Він радить залишити брн-
танцям дві третині цієї торгів 

міністрація не плянує „фрон 
тової атаки". Брнтійці. що ви 
знають комуністичний режим 
в Китаю, противні всяким 
змаганням до блокади Кн-
таю. Сен. Річард В. Россел, 
що був головою комісії зброй-
них сил за часів демократнч-
ної адміністрації, виступив з 
думкою, що блокаду повинні 
зарядити Об'єднані Надії. Го-
лова об'єднаних генеральних 
штабів. Омар Бредлі, заявив, 
як кажуть, на тасмнім` засі-
данні комісії збройних сил, — 
що всяке затоплення корабля 
з воєнними матеріалами для 
Китаю це буде воєнний акт. 
Зате затримання і виванта-
ження корабля з такими ма-
теріялами не буде воєнною 

лі з Китаєм, що вони мають І дією. 

Докові робітники дістануть $12,000,000 
недоплачених заробітків 

Ню Гїорк. — Негайно пі-1 ги, що голова юнії, Джозеф 
еля того, як президент ска-ІП. Райен найшовся під об-

стрілом Стейтової Карної Ко-сував контроль цін і робітни 
чнх платень, голова міжна-
родної юиії прибережних ро-
бітників зажадав виплати 
для 40,000 членів цієї юнії 
підвншки платні по 17 цен-
тів на годину, на яку пого-
днлася була юнія й кора-
бельні підприємці, зорганізо-
вані в „Ню Порк Шіппінґ 
Ассосійейшен". Платня, що 
в загальному досягає $12,-

місії і самої Американської 
Федерації Праці за різні зло-
вжнвання, дехто пояснює 
собі таке домагання Ранена 
бажанням поправити свої 
впливи серед юнійних чле-
нів. Одначе голова товари-
ства корабельних підпрнєм-
ців, Джан В. Лайон, дістав-
пш телеграму від Райена по-
відомнв юнію, що це дома-
гання буде сповнене так 

000,000, мас бути виплачена швидко, як тільки буде мож-
від 1 жовтня 1Д52 р. З ува-Іна. 

Арешт червоного провідника в Бразилії 
мання, полк. Карвальго про-
мовляв на зборах Об'сднан-
ня Шахтарів Світового Мя-
ру. відомої прокомуністичної 
організації. Комуністичний 
провідник ставив опір і був 
виведений силою, під охоро-
ною чотирьох вояків. 

Бельо Горізонте, Бразилія. 
— Військова патруля за-
арештувала тут провідника 
комуністичного підпілля в 
Бразилії, відставного полков-
ннка Тлімпіо. Ферраза Кар-
вальго, що, за ним вже давно 
слідкувало. У момент затри-

ПІДРОБЛЮВАЛИ Д0КУМЕН-
ТИ ДЛЯ 0Ч0РНЮВАННЯ 

ВЩЕПРЕЗИДЕНТА НІКС0НА 
Вашингтон. — Досі нена-

звані особи підробили доку-
ментн і вжцвали підписів за-
гально знаних людей для о-
чориювання теперішнього ві-
цепрезидента Річарда М. Нік-
сона в часі, коли він був кан-
дндатом- на теперішнє стано-
вище. Такими „документами" 
доказувано під час виборчої 
кампанії, що існує спеціяль-
ний фонд нафтярів висотою 
52,000 дол. Д#я втримання 
Ніксона. Фальшовані доку-
менти передаяр департамен-
тові справедлнвостн для про-
вірки і для започатковання 
слідства. Досвідчені політики 
признають, що це небувале в 
історії американської вільної 
виборчої системи, а підкомі-
сія для. сенатських правил і 
адміністрації вже списала 500 

щоб попасти на слід змовни-
ків. Справа представляється 
так незвичайно, що підкомі-
сія хоче довести до слідства 
судейською слідчою лавою. 
Сен. Роберт К. Гендріксон з 
Ню Джерзі заявляє, що це 
один з найбільше яскравих 
прикладів наміреного- „скрн-
товбнвства характеру". Осо-
би, на яких покликусться 
сфальшованнй лист, заяви-
ли під присягою, що вони 
нічого не знають про якісь 
гроші, збирані нафтярамн для 
втримання Ніксона, Самий ві-
цепрезидент Шксон твердить 
що листи, виси лані під час 
виборчої кампанії проти ньо-
го, це „очорнення від початку 
до кінця" і він не знає, хто 
їх висилав. Він буде раднй, — 
коли департамент справедлн 

Доллес склав звіт пре-
зидентові з европей-

ської подорожі 
Вашингтон. — Секретар 

стейту Джан Фостер Доллес і 
директор Взасмн. Безпеки Га-
родд Стассен, повернувшися 
з Своєї короткотривалої полі-
тнчної подорожі по західно-
свропейських країнах у поне-
ділок ранку, негайно відвіда-
лн Білий Дім і склали пре-
пндеитові Айзенгаверові тим-
часоаий звіт з своїх осягів. — 
Точний основний звіт буде 
прсдложевий на засіданні 
Красвої Ради Безпеки. Дол-
лес зладив комунікат для 
пресп, в якому сказано, що 
успіхи їх подорожі „заохочу-
ючі", одначе вони персдбачу-
ють ще багато труднощів в о-
сягненні намічених цілей. О-
кремо сказав Доллес корес-
пондеятам: „Вн можете пояс-
нюватн цю оповістку, що я 
лагідно ОПТИМІСТИЧНИЙ в спра-
ві положення." 

ШТОРМУЮТЬ ПРЕЗИДЕНТА ПРО ПОЇЗДКУ ДО ЕВРОІШ БРИТАНІЯ „НІЧОГО НЕ 
ЗНАЄ" ПРО ЇІЛЯН 
БЛЬОКАДИ КИТАЮ 

Державний секретар Джан Фостер Доллес (зліва) 1 директор Агенції Взаємної Безпеки 
Геролд Стассен, негайно після повороту з Еврепи, відвідали в Білому Домі президента 
Айзенгавера та поінформували його про вислід своїх розмов в європейських столицях, 
при чому вони висловили своє вдоволення можливостями прогресу європейського об'сд-
иання для оборони перед комуністичною загрозою, а Доллес заявив, що Німеччина с 

НлючеМ для успішностн тќа оборони. 

Уряд заперечує чутки про ^окупацію Ірану",ЕВРОПЕЙСЬКА ГОСПОДАРСЬКА 
Вашингтон. — Особливе 

порушення і низ'ку вияснень 
викликала тут думка амери-
канського дипломата Дж. Р. 
Чайлда, що залишив недавно 
свою працю, як посол в Абе-
сінії і проживає в французь-
кій Рів'срі. Як донесли пові-
домленвя з Лісбони, Чайлд 
звернувся листовно до Г. 
Банрода, асистента держав-
ного секретаря по справах 
Близького Сходу, Південної 
Азії і Африки з порадою зай-
няти частину Ірану амерн-
канськими військовими відді-
ламн. „Персія, — за твер-
дженням автора листа, — 
призначена впасти. й анархі-
зується. Гроші, що їх ми 
приділили Іранові, це внки-
нені гроші". Він запевняє, що 
або . росіяни _ .займуть увесь 
Грай, "або, якщо` ЗДА діяяк-
ме, то лише пишічну його 
частину. Окупація південного 
Ірану є необхідна, за думкою 
цього знавця Сході, -щоб за-
тримати рафін$рн нафти в 
Абадані під контролею Захо-
ду. На це пресовий урядовець 

державного департаменту за 
явив, що погляди .внсловле- СПІЛЬНОТА ВХОДИТЬ В ДІЮ 
ні в листі Дж. Чайлда це по- Люксембург. — Вчора ўвій- них обмежень, бо всі ці кра-
гляди приватної людини і не ?иов в Дію та почав функціо 
с поглядами державного де- Нувати підиисаннй на підста-
партаменту, який лише мо- в ' Плану Шумана договір 
же шкодувати, що думки ці `про Европенську Господар-
розповсюдилися в світ. Чайлд "̀ську Спільноту, в результаті 
відійшов від державної праці якого п'ять західно-европей-
й тепер він лише звичайний ських країн злучили свою ву-
приватний громадянин. Асис-.НЛЬНУ ' стальну промнсло-
тент справ Близького Сьоду ?ість і створили для неї один 
отримав щоправда лист Чай- рпільннй ринок збуту. До 
лда, але пресовому урядов-Й$ього договору належать: 
цеві не відомо, чи була на'Франція, Німеччина, -Італія, 
цей лист нќабудь відповідь. ЌВельгія. Голландія і Люксем-
Заперечив чуткам про оку-ІРурѓ. Для управління тією 
пацію також іранський посол '‡`осподарською с п і л ь нотою 
Аллах-Яр Селег. Він заявив, утворено окрему понад-націо-
що поради Чайлда „безглуз-1 Вальну Верховну Владу з 
ді" і несприяють приязним' осідком в Люксембургу, в ко-
віцносинам між Іраном й'рнсть якої договірні країни 
ЗДА, Цосол підкреслив, щді. дрезиѓнувалн з деяких прав 
в и с л о в и Ч а Д л д а м о ж у т ь бути^сиоеі абсолютної cysepea lKv 
використані для хавтиамерн-
канської пропаганди тими, 
хто намагається розколоти 
дружбу двох народів і що а-
мериканський уряд, таксамо, 
як і громадянство не зверне 
уваги на подібні поради. 

сти. Переставна вугільноЃ і 
стальної промисловості! на 
спільний ринок може забрати 
ще деякий час і як вона буде 
завершена, тоді для торгівлі 
вугіллсм і сталлю не буде 
між договірними країнами 
кордонів ані жадних митних 
чи будь-яких інших кордон- сти ще деяку підготовку. 

Бідо за дальший зв'язок Сари з Францією 
Париж. — На французько-

сарській конференції заявив 
міністер Бідо, що Франція 

Він твердив, що розв'язка 
сарської проблеми — це від-
крнття дверей до німецько-
французького n o p озуміння.' 
Коли буде творитися об'сд-
нана Европа, то в ній зможе 

ЗДА відкидають обвинувачення червоної 
Польші 

Вашингтон. — У середині донів Польщі 4 листопада 
Минулого місяця, червона та Що ЗДА не замішані в 
Польща запротестувала про- ' .^апасницько-підрйвній" ак-
_ м І гж^тж -" {т ЧТТА іШ в Польщі. Державний де-
ти „підривної акци ЗДА. . п а р т а і і е н т ПрНгадус урядові'домагається, щоб і далі був 
Польські обвинувачення твер- Польщі, що лише кілька ро- тісний господарський зв'язок 
дять, що ЗДА використову-. ків назад ці дві держави! округи Сари із Францією. 
ють фонди Взаємної Безпеки;' спільно боролись проти мр-
щоб посилити протикомуні-! гутнього ворога. Після вій-
сти'чні саботажі. Так, амерн-^ін, ЗДА як приятель, висла-
канський літак спустив на ли` до Польщі великі запаси 
територію Польщі 4 лнстопа- харчів, одежі й інших мате-
да двох вишколених днвер- ріалів на суму 477,927,000 
санѓів. Також „Голос Амери- долярів. Ця допомога про-
кн" й інші радіовнснльні довжувалнсь, аж доки Поль-
розповсюджують ненависть ща не відмовилась приймати 
до Польщі. У офіційній ноті, участь у ' спільній програмі 
державний департамент від- європейської відбудови, — 
повів, що жодний військовий пригадує нота польському 
літак ЗДА не порушив кор- урядові. 
Таємна судова розправа над обвинуваченими 

в розпусті 
Ню Иорк. — Приготовлю- j маргарини, не принесла спо-

вана кілька місяців карна діваної сенсації, бо суддя 
розправа перед нюйоркськнм Франсіс Л. Валенѓі проголо-
судом за зводження дівчат сив, що судове поступування 
на розпусту 23-річним Мікіібудо таємне. Не тільки зви- (складалася із шістьох фа 
Джелке, який сподіється , чайна публіка не буде допу- ‚брнк зброї та амуніції і дсся-
уваслідуватн мільйони з ро-Іщспя на розправу, але й ѓа- ТьоХ майстерень. Французи 
динного підприємства виробу зетні репортери. під час шости-тижнсвої опе-

іни творитимуть справжню 
одну велику спільноїў в тій 
ділянці господарства. Цьому 
договорові приділюсться ве-
лнку вагу, вважаючи його за 
основу і початок для дальшо-
го не тільки господарського 
об'єднання,' але ft політичної 
федерації тих країн в май-
бутньому. Дальшим кроком 
в тзорениі такої повної 
європейської спільноти мас 
бути ратифікація договору 
про європейську оборонну 
спільноту, у внсліді якого 
мас бути створена одна спіль-
на європейська армія, з уча-
стю теж німецьких військ та 
підпорядкована командував-
ню Північна - Атлантійського 
Пакту. Вчора почав дЬ(ггмг до-
говір про створення спільно-
го ринку для вугілля, заліз-
ної руди та для залізних зло-
мів, а спільнжй рннок для 
сталі почне функціонувати 
10-го квітня, отже'два місяці 
пізніше, бо потріб`но переве-

Лондон. Представник 
британського міністерства за-
кордоннях справ вчора зая-
вив, що коли б навіть презн-
децт Айзенгавер мав будь-які 
плянн відносно бльокадн ко-
мітгістичного Китаю, то брн-
танський уряд про це „нічо-
го не знає". Все ж таки, як-
щоб такі пляни були, то Бри-
танія, як член Об'єднаних На-
цій, що мас свої війська в Ко-
реї, повинна бути поінформо-
шна про це ще заки остаточ-
яе рішення в цій справі запа-
ло б. Проте, той представник, 
відповідаючи на запити пред-
ставників преси, не залишив 
жадного сумніву, що британ-
ськнй уряд був би проти та-
кої бльокадн і подав на це 
такі причини: 1) Британ-
ськнй уряд вважає, що бльо-
када китайського побережжя 
не приспішила б закінчення 
корейської війни, натомість 
могла б її продовжити, і по-
ширитн; 2) Вона ( могла б 
призвести до загрозливих іи-
цндеитів між аліянтамн з од-
ного боку, а китайськими і со-
встськими торговельними ко-
раблями і моряками з друго-
го; 3) Бльокада китайського 
побережжя не мала б більшо-
го впливу на китайський во-
єнний повенціял, бо під цим 
оглядом Китай мас забезпе-
чеие постачання сушею ` із 
Совстського Союзу; 4) Мор-
ська ` бльокада китайського 

побережжя з боку Об'єднаних 
Націй чи тільки З'єдияенизг 
Держав могла б „відчужити" 
від Заходу деякі азійські кра-
їии і народи, господарство л-
ких у великій мірі залежить 
від торгівлі з Китаєм. Тимча-
сом, британська преса, включ-
во з консервативною, продов-
жус висловлювати свої кри-
тнчні заввагн на поїздку Дол-
леса по Европі та на його на-
магання „зробити занадто ба-
гато і занадто скоро". Про-
довжусться теж антлійська 
пресова критика рішень пре` 
зидента Айзенгавера щодо 
Формози, видвигаючи всілякі 
здогади на тс, що може тепер 
статися у внсліді тих рішень. 
В англійських військових ко-
лах підозрівають, що війська 
Чан Кай-ші можуть вже в 
найближчому часі почати 
стратегічне бомбардування 
китайського суходолу з по-
вітря, зокрема китайської за-
лізннці та комунікаційних 
получень взагалі. Тимчасом з 
Гонг Конѓу наспіли повідом-
лення, що тамошні брнтан-
ські т о р г о в е л ь н і кола 
побоюються не так амери-
канської бльокадн китай-
ського побережжяѓ як радше 
бльокадн з боку національно-
китайської фльоти, яка роз-
поряджас кількістю приблнз-
но 60 менших воєнних кора-
блів та яка легко могла б 
таку бльокаду встановити. 

зв'язана з французькою го-
сподаркою. На цій конфе-
ренції був прнсутній і фран-
цузький прем'єр Маєр, та 
сарський прем'єр Иоганнес 
Гофман із своїми міністрами. 
Гофман заявив, що Сара 
змагає ‚до рівноправности у 
відношенні до Франції в 
справах господарки, та до 
повної політичної автономії. 
Коли буде творитися евро-
пейська федерація, то окру-

зайняти рівнорядне місце і j ѓа Сари хоче бути повно-
округа Сари, але до того ча-іправним членом цієї феде-
су ця округа повинна бути ' рації. 

Французи ̀ знищили воєнний промисловий 
осередок Вєтнаму 

Каратимуть чужинців, які не виконали 
обов'язку зголошення 

ґлів, де ті фабрики працюва-
ли, та знищили їх. Досі 
французи навіть не припус-
кали, щоб комуністичні во-
іюхобннкн могли мати такі 
фабрики та майстерні для 
направн зброї. Знищення цих 
фабрик та майстерень — це 
важкий удар для комуністів 
у південній частині Встнаму, 
бо туди важко доставляти 
зброю з Ки'таю, який надси-

рації зуміли діііти до джун-'лас її до Північного Встнаму. 

КОРОТКІ ВІСТІ 

Сайґон, Вєтнам. — Фран-
цузькі війська знищили воси-
ний промисловий осередок в 
південній частині Встнаму. 
Там встнамські комуністичні 
повстанці розбудували свою 
тюснну промисловість, що 

Китайські червоні перестерігають Америку 
перед „новими авантурами" 

Токіо. — Контрольована у- і нагоди 5-тої річниці існуван-
рядом комунс-кнтайська ра- ня комуно-коренської армії. В 
діовисш)ькя- з Пскіи.у^ пере- цьому оослаіда тож сказано, 
д а л е в ч о р а n e p e c r o j w r y А м е - (що вжврХнШеІШ ‚‚ШоІірізлІс-

ти" з л р с з н д е н т о м А й з е н г я в е -
рои на чолі ПЛЯНІТОТЬ тв-
пер нові кроќв в корейській, 
війні. Тимчасом на корейсь-
кому фронті сильні морози' 
теж вчора обмежували сухо-` 
путню акцію дб відносно лег-
ких сутичок між патрульни-
ми відділами та артилерійсь-
кої перестрілки. Тільки алі-
лнтська авіяція впродовж 
дня'і ночі бомбардувала воро-

риці перед „новямн аванту-
рами" в Азії, які „цілком пев-
но" будуть розбиті „могутні-
ми комуністичними силами" 
та закінчаться „ганебною по-
разкою для тих, що ці аван-
тури починають і оргаяізу-
ють". Пересторогу передано 
рівночасно з посланням ко-
муно-корейського шефа шта-
бу та голови комуністичної 
делегації на переговорах в 
Панмунджом ген. Нам Іля з жі воєнні об'єкти в запіллі. 

Ген. Ван Фліт прощається з Нореєю 
Сеул, Корея. — Ген. Дж. кожному воякові, ген. Ван 

Ван Фліт, дотеперішній ко- і Фліт твердить, що Восьма Ар-
мандант Восьмої Армії та a- j м;я вже була перемогла ко-
ліянтських наземних зброй-1 муністів в літі 1951-го року та 
них сил на фронті в Кореї, що комуніста знають те і 
що відходить тепер на пен-
сію, попрощався вчора із сво-
їми військами та з Кореєю, — 
висловлюючи надію, що пре-
зндентові Айзенгаверові по-
щастить здобути мир для Ко-
реї та для всього світу. В 
прощальному посланні, яке 
буде надруковане та передане 

тому запропонували перего-
вори в справі перемир'я. Про-
те, „роки минають, а на фрон-
ті все ще кожного дня втра-
чається життя" — докоряє 
60-літній ^мандант, на міс-
щ` якоп) в Корет приходить 
тепер ген Максвел Д. Tcft-
лор. 

Вишинський знову іде до Ню Йорќу на 
сесію О.Н. 

Москва- — Місцева амери-; чнеться в дні 24-го лютого, 
канська амбасада повідомќ- В поінформованих днплома-
ла, що вона видала візу со-
встському міністрові закор-

тичних колах вважають, що 
виїзд Вишинського на сесію 

витрати Ген, Нолтгр її. С'міт ЗЛО- СПрИЧНИЯЛО великі 
Вашингтон. — Минулого шсиня їі)сба зиповнити на жни у Вашингтоні присягу, як і нтрпичніііі акта. 

четверга тут відбулися наради с срсмом .̀' формулярі, які мо- чсвиП державний пілсекі)отар. # Грепький міністр закор-
, , . іжна Ctvnn лігтяти в кпжномч' Ш У стлииЦ ВеиосуелІ, Кара- дояних справ Огофаяопулос за-

представників добровільних ж н п и ^ л о Д к т а т и в кожномз . ^ _ 
,w ' поштовому уряді, та порсда-

допомогових агенцій з ком.са- т н ^ ^ J ^ у р я д н и к о в і . 
рем Іміґраційноі і Натуралі-і зулДКомітет радить кожио 
заційної Служби, в яких взяв І иу :і негіюмадян, які з будь-
участь представник ЗУАДКо- і яких причин не могли чи за-
мітету д-р В. Галан. Комісар 
Іміграційної Служби поін^юр-
мувая, що в цьому році бага-
т о ' скнтальців не виконали 
закону про обов'язкове зго-
лошення своїх адрес і тим 
стягнули на себе передбачену 
законом кару. Іміграційна 
Служба в цьому році присту-
пить вже до виміру цієї кари, 
включно з можливостю де-
портації, бо вважає, що два 
роки часу вистачило на те, 
щоб кожний міг познайоми-
тнсь з тим заковом. Зголо-

бу.ін виготовнтн таке зголо-
щеявя, щоб вони зробили цс 
негайно ще тепер, але цим 
ралом виповненої зголошснс-
вої фіѓрми (Форма 1-53) вже 
не можна передавати пошто-
вому урядникові, тільки осо-
бнсто занести її до найблнж-
чого бюра Іміграційної і На-
туралізйційної Служби. Зго-
лошсневі форми можна ще 
дістати в канцелярії ЗУАД-
Комітету у Филаделфії, звер-
таючись туди особисто або 
листом. ' 

касі вибрано міністра закордон-1 явив після повороту з Веогря 
них справ Венесуелі А. Отгане- J ду, що оргаиізакія бВлканської 
за пролкдснтом Міжамерикан-1 питаити стоїть перед споїм ус-
гі.коі Економічної 1 Соиіяльноі л і т н и й .чакінчснплм. 
Ради. 

ф В і:раїиІ Колумбії в ПІВ-
деяіііА Америці (снўе А мільйо-
ііи неграмотних людоп. Всього 
населення в Колумбії 12 
мільйонні. 

ф ІІІі:і.іміа клади у Ню Пор-
ку сповістила, що розбишаіітіш 
поширене в місцевих школах 
наносить великі втрати. Шкоди 
за минулий рік, спричинені ни-
щенням шкільного майна обра-
ховані на 200,000 долярів. 

ф Реєстрація явт в місѓті Ню 
Иорку зменшилася на А%'`в те-
псрішньому идміністраційному 
іюці, що почався з початком мі` 
сяця лютого. Табличок а иуме-
рами видано поточного року 
888,9-40, а попереднього 937,220. 

І Обов'язкове обезпсчспші авт 

ф Група іпіи-л( ьіліх 1 фіИСЬ-
кнх парлямснтаристів авсрну-
лясл до Комітету Нобелівської 
мирової нагороди, щоб мирову 
нагороду В 1903 році прилнатн 
Міжмародньому Олімпійському 
Комітетові, який влаштував о-
лімпіяду п Фінляндії та нею 
причинився до ЗбДВЖеіШЯ між 
народами світу. 

Џ 700 шлюбів одного дня -
відбулося в індійській провін-
ці! Віканір, 200 миль від Н ю 
Дельгі. Вік 80% цих молодих 
подруж вагався від 4-14 років. 
Вони члени секти ГІушкарна 
Враміи, я к а дозволяє заключу-
вати подружжя раз на чотири 

донних справ А. Вишийсь-' Генеральної Асамблеї озна-
кому на виїзд до Ню Иорку j час новий плян Кремлю на 
на сесію Генеральної Асам- цьому міжнародному форумі, 
блеї Об'єднаних Націй,згляд-.що цим разом відносити-
но другу частину її минуло- 'меться правдоподібно до но-
річної сесії, перерваної перед нових американських рішень 
Різдвяними святами, яка по-! щодо Формози. 

БОМБА ПОРАНИЛА ТРИ 
ОСОБИ В СОВЄТСЬКІЙ 

МІСІЇ В ТЕЛЬ АВІВІ 
'Гель Авів, Ізраїль. - Екс-

пльозіл бомби поранила три 
особи в будинку совєтської 
місії в ТеЛЬ Авіві, що стоїть 
при головній вулиці цього 
міста. В чотирьох сусідніх 
бльоках вилетіли вікна у 
всіх будинках, і багато осіб 
були поранені. Кажіть, що 
жінка совстського міністра 
була важко поранена, а дру-
га поранена особа — це ку-
ховарка. їх - відвезли до 
шпиталю, де зараз" вночі 
зроблено ім операцію. Ізра 

роки. Інші молодята, що не z 
ќспіли одружитися, мусять че-і"іьський уряд висловив свій 
кати до 1957 року. j жаль з приводу цього випад 

ќу совстському піюдставнико-
ві. В будинку був також і 
сам міністер Павел Іванович 
Єршов, але йому нічого не 
сталося. Перед тижнем бом-
ба знищила совстську кйи-
гарню в Єрусалимі, а після 
празького процесу кинули 
були бомбу на чеську місію 
в Тс. 11. Авіві. Поліція твер-
днть, що бомба внбухла на 
подвір'ї, але журналісти, які 
були на місці випадку, ка-
жуть, що бомбу кинули з по-
двір`я через вікно' до буднн-
ку, де вона поннщнла частн-
иу хатньої обстановки. 
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ЗАГОСТРЕННЯ 

Судовий процес проти 
комуністів 

Після довгого процесу 
проти тринадцятьох аизнач-
нмх комуністів, який саме 
тепер скінчився в Ню Порќу, 
обвинувачених засуджено на 
кару від одного до трьох ро-
ків в'язниці та невеличкі 
грошові кари. Коли лава при-
сяжних, в якій засідало б` чо-
ловіків і шість жінок ствер-

напишс правди, — що від-
мова виїхати спричинена не 
відвагою, а боязкістю. Всі ж 
засуджені — це не прості 66-
дурені комуністами громадя-
ШІ, що, як вірмени, не так 
давно масово виїздили з ЗДА 
„на родіну" й по яких і слід 
простиг. Це все особи добре 
ознайомлені з совстською дій-

дила безсумнівну вину кому-) сністю. Вони прекрасно зна-
ють, що навіть життя у по-
честях в СССР було б для 
них гірше, як у в'язниці в 
ЗДА. Вовн знають, що за ви-
ми, як за тими, що перебува-
ли на заході, слідкуватимуть 
тисячі очей, що вовн не матн-
муть права нікуди з Москви 
виїхати і що рано чи пізно їх 

ністів, які прямували до на-
сильного державного перево-
роту, то суддя, що проводив 
процесом, запропонував під-
судним, замість віл бувати 
кару, виїхати до СССР. 

Шляхетний рух судді мас 
глибший зміст, ніж це ви-
дасться. Досить .пригадати, 
що всі комуністи у всьому 
світі представляють СССР, 
як безсумнівний рай на зем-
лі, де процвітає справедли-
вість і добробут. Зате ЗДА, 
за запевненням комуністів, 
— це країна нужди, насил-
ля, несправедливостн, і край-
нього терору. І ось тепер ця 
країна несправедливостн і 
терору, замість посадити до 
в'язниці ворохобників, про-
понус їм поїхати до земного 
раю, де їх повинні б зустрі-
нутн з розкритими рамена-
ми й серцями, як відважних 
борців за комунізм. 

Чи можливе щось подібне 
в країні справедливосте — 
СССР? Чи хоч на одному з 

знають, що той суд не обме-)нах Остен" з колонізацією 

шторѓу, було запро-
поковано засудженим внїха-
ти до ‚‚буржуазної" країни, 

вони, за 

Мабуть нова адміністрація не буде вживати такої ди-
пломатичної мови, яка не відповідала б дійсності, а тільки 
баламутила американський нарід і світ, як це було досі, 
наприклад, з „поліційною акцією" в Кореї. Не думає вона iJ

x 
також довше панькатись з червоними агресорами, як це ви-1 
ходить з заяви сенатора Роберта А. Тефта на телевізії про І 
те, що Злучені Держави ‚‚с в повній війні з червоним Ќя- ` 
тасм'. Поминаючи передове становище сен. Тефта в Сенаті і 
та його вплив на внутрішню та закордонну політику країни, І 
заява ця важлива ще й тому, що. як би критично не стааи-
тись до Тефта, годі йому закидати, що він пре до війни. 
Його ж уважають ще й сьогодні ‚‚стовпом ізоляціоністів"! 
Коли ж того роду людина говорить про евентуальне бом-
бардування Манджурії та бльокаду червоного Китаю, не 
лякаючись, що це може спричинити вибух нової світової 
війни, то це вказує, що в Вашингтоні заноситься на великі 
зміни в відношенні до червоних агресій. Замітне в тому й те, ТИСЯЧ1В процесів, які влашто-
що з тою зміною погоджуються також і демократичні про- ,вУв а в ? 0 4 б и Вишинськнй, і 
відннки, бо вони не ставили спротивў, як їх поінформовано ЯК1 ВС1 закінчувались засу-
про намір президента Айзенгавера відтягнути Сьому Фльоту д о м н е н а к і л ь к а Р0^18 в я з" 
ЗДА з протоќн Формози. Та чи не найважливіше у заяві н и ц і , а н а СМСРТЬ а б с н а Д0" 
Тефта було те місце, де він говорить, що коли б Чан Кай-ші с^ртну каторгу, було запро-
рішився напасти на китайський суходіл, то ЗДА помогли б 
йому в цьому навіть і своїм військом, якщо б вважали, що , 
це с в їхньому інтересі. Вправді сен. Тефт додав, що „таку r j g В 0 Н И ' З В тееРдження^ 
політвку" ще ве вврішево, але вже сама згадка про веї обвинувачення, с л у ж и л и . 
викличе цілком певво багато комевтарів в цілому світі. і Т а к о г о предложення не бу-
А вже певно будуть добре застановлятись над нею в Москві {ло' н е у д е - у т и н е м о ж е , 

та Пейпінгу, бо про такі речі не говориться на вітер, зоќре-) Справа ясна: Кожний з за-
ма, коли говорить про це така людина як Тефт, що звичайно ,суджених і незасуджених сі-

рих громадян СССР тільки й 
мріс, як би вирватись з раю 
й кожний з проповідників 
комунізму на Заході тільки 
й мріс, щоб залишитися під 
терором буржуазії, а не опи-
ннтнсь в „странс" свободи і 
справедливости. 

Найяскравіший доказ цьо-
го — це відповіді підсудних 
в нюйоркському процесі ко-
муністївГ Всі вовн відмовя-
лнсь їхатн до раю, хоч ніхто 
з них не виявив справжньої 
причиќн своєї відмова. Один 
з них твердить, що, якщо б 
він поїхав до Росії, то почу-
вав би себе ,,зрадником аме-
риканського народу", інший, 
що 'він тут народжений і тут 
залишиться, ще інший, що 
він ‚‚адоптував Америку й 
мас бажання перебувати 
тут". 

Не побажали поїхати до 
матушки Москви чи сателіт-
них держав зокрема й ті, що 
були там народжені і яким 
ці країни не цілком чужі 
Земного комуністичного раю 
і країни свого народження 
відреклися А. Трахтенберґ, 
А. Біттелмев, Дж. Міндель 
та інші. 

Комуністична преса в Аме-
риці буде, звичайно знову 
розписуватися про жорстокий 

І присуд та про відважну пове-
червоних агресорів, від якого ледве чи відступить. Це не д і н к у засуджених, які вибра-
змагания до нової світової війни, а тільки рішуча постанова ли в'язницю, а не виїзд 
ставити червоній агресії рішучий опір. 

рахується з словами. 
Думаємо, що секретар стейту Доллес мусів про те все 

поінформувати також і західно-європейські держави, а вже 
цілком певно уряди тих шістьох країн, що мали б створити 
спільну оборонну армію. Нова адміністрація, як виглядає, 
рахується з започаткуванням сильнішого спротивў черво-
вим агресорам, як в Азії, так і в Европі, не зважаючи на 
критику, що `ця „динаміка" може првспішитн вибух нової 
світової війни. Вона вже теж не хоче довше ждати, чи чер-
воний Китай переміниться в Югославію, а Мао в Тіта. Як 
ЗІШСМО, це відігравало велику ролго а розрахунках „полі-
тякя стримування", якоЃ придержувалася демократична 
адміністрація. 

З Токіо повідомляють, що Сьома Фльота ЗДА готова 
„до акції" та що може кожної хвилини „розпочати воєнні 
операції на великі розміри". До того ще додасться, що мор-
ські сили ЗДА — найбільші в світі.. 

Для повноти образу ще згадаємо, що секретар стейту, 
Джан Фостер Доллес, вважає свою місію до Европи (разом 
з Гаролдом Стассеном) наскрізь успішною. З цього виходи-
ло б, що створена на підставі Пляну Шўмана європейська 
господарська спільнота вдержиться, а справа об'єднаної ев-
ропейської армії буде полагоджена до кінця квітня. Буде 
отже єдність в політиці Західної Европи, як і в господарці 
та обороні. Можливо, що все не піде так гладко, як виходить 
з оптимістичних заяв Доллеса. Проте в найважливіших про-
блемах заломаннл не буде, не зважаючи на гіркі слова крн-
тики, якими переповнена британська преса, головно робіт-
вича, по від'їзді Доллеса. Критика зроджена з побоювання, 
що президент Айзеягавер „спричинив провал" між ЗДА і 
Британією та що він своїми рвзиковними рішеннями прн-
спішус вибух третьої світової війни. Є і „погрози", що ЗДА 
готові бути осамітнені на випадок „повної війни з Китаєм". 

За короткий час свого урядування республіканська ад-
міністрація виявила, що вона мас готовий плян акції проти 

житься трьома роками ув'яз-
иення, а винесе присуд смер-
тц, 

Воші досконало знають, що 
самі ж там будуть просити 
суддів засудити їх на найви-
щу кару, як „підлих зрадни-
ків". Вони також знають, що 
покарані будуть не тільки 
їхні рідні, які б з ними виіха-
ли, але і всі знайомі, які прн-
падково розмовлятимуть з 
ними під час їхнього коротко-
тривалого побуту на волі в 
Москві. 

А головне — вони знають, 
'що ніякий „суддя"' в СССР не 
запропонує їм виїхати до 
ЗДА, замість отримати кулю 
в потилицю за недоконану 
`провину. Совстськнй суддя 
лише може заявити їм, що, в 
дорозі особливої ласки, ця 
куля в потилицю замінюється 
їм на . . . двадцять років пра-

поставлять там перед суд ко-'ці в „трудоісправітельних ла 
муністичної держави. І вони і гсрях" далекої півночі, . . 

Іван Кедрян 

З нагоди роковин Бере-
стейського миру 

Якось у тридцятих роках 
Василь Панейко, як тодішній 
кореспондент ‚.Діла", при-
слав з Парижа статтю, в якій 
переконував молодь, щоб ви-
їздити на університетські сту-
дії не до Німеччини, а до 
Франції або Англії. Він дока-
зував, що молодь треба вихо-
вуватн в атмосфері романсь-
кої чи англо-саської, а не гер-
манської культури, бо будуч-
ність України зв'язана з За-
ходом і тому треба українцям 
пізнавати і знати цей Захід 
та знайомити його з Украї-
ною. „Діло" видрукувало ту 
статтю, але пригадую собі до 

східніх просторів на гігант 
ську мірку. Те, що перебу-
вання німців в Україні в 
1918-му році було ніби тіль-
ки епізодом, що` „не раху-
вався" в українських розра-
хунках на другу світову вій-
ну, — набрало правдивого 
історичного значення у світ-
лі саме поведінки німців в 
pp. 1941-44. Подібну науку 
дістали поляки. Поведінка 
московських б о л ь ш евнків. 
що спокійно з передмістя 
Варшави Праги по другому 
боці Висли приглядалися ці-
лий повний місяць, як німці 
нищать Варшаву і вирізу`ють 
її населення, як також пізні-
ша московсько-совстська оку-
пація Польщі після 2 світо-
вої війни пригадала полякам 
всю політику давньої царсь-
кої Росії, всі розподіли Поль-
щі і вартість всіх „пактів 
неагресії" з будь-якою Ро-
сісю та вилікувала їх (зда-
сться) із р у с с о ф і л ьської 
„Дмовщини". Таксамо полі-
тика німців у другій світо-
вій війні і в Галичині (вза-
смне нацьковування поляків 
і українців) і в Наддніпрян-
щині (фізичне винищування 
населення, о б д а р овування 
румунўе Поділлям, режим 
гірше татарського) казали 
українцям перевести основну 

{перевірку всіх своїх колиш-
хоч виявилося, що Берестей- н і х н а д і и н а Німеччину, як 
ськин мир був ‚для німців н і б н приролкого союзника 
ДІЙСНО тільки „БротфріДен'- „роти обох історичних про-
ом" й Україна уявляла со- ташшків yK p arH H . 
бою для німців виключно Д в а рок,, T 0 . , v з нагоди 
лише терен господарської теж .роковин Берестейського 
експлуатації з повною бай-
дужістю до її державниць-
ких змагань (митарства з 
ратифікацією Берестейського Берестейський '`йор' ВЄ -бўѓ. 
миру та заборона переводи-
ти військовий набір, скасо-

М. В. Дольннцькнй 

Гонг КОНҐ—вікно у світ 
Англійська колонія Гонг 

Конґ, що складається із ннз-
ки островів та невеличкої 
території на азійському ма-
терику, з хвилиною перемо-
ги червоних китайців стала-
ся для них вікном у` світ. В 
Гонг Конґ збіглися нитки між-
народних взаємин між режн-
мом Мао і західнімќ лотуга-
ми, там загніздилися найріз-
номанітніші штаби шпнгун-
ськнх і підпільних сітей, там 
втікачі із червоного Китаю 
шукають пристановища і 
звідсіль агенти Чан-Кай-ші 
переходять на територію 
опановану червоними. Нан-
важніше значення Гонґ Кон-
ґу. одначе, в цьому, що він 
вивінуваний знаменито на 
просторі 17 миль в приста-
неві уладження та являється 
єдиним, між Шангасм та 
Індо-Китаем, глибоким пор-
том, до якого можуть при-
пливати найбільші кораблі. 
Через Гонґ Конґ, отже, 
йшла вся торгівля Заходу із 
червоним Китаєм, через йо-
го порт переходили достави 
не тільки продуктів обміну, 
але й стратегічні матеріали 
та зброя, якої червоний Ки-
тай вживав на своє озбросн-

не дуже прихильно поставн-
лнся до цих червоно-кнтай-
сько-англійських в з а є мин. 
Але ніякі переконування не 
помагають, бо Англія про-
довжус свою політику торго-
вельннх взаємин з червоним 
Китаєм. Ця ідилія, проте, 
може закінчитися кожної 
хвилини. Н о в о з аініціована 
політика Америки щодо Азії 
може привести до бльокадн 
червоного Китаю, а в парі з 
цим припинити товарообмін 
через Гонг Конґ. Така бльо-
када була б болючим ударом 
не тільки для Англії, але, 
перш усього . для червоного 
Китаю. 

У вільному, евіті не раз ви-
словлювали здивування з 
причин, що ними керується 
червоний Китай, залишаючи 
територію ГОНҐ Конѓу чу-
жинцям. Відповідь може бу-
тн тільки одна: червоним 
було на руку мати вікно в 
світ. Не сила і могу'тність 
Англії, але розрахованість 
Китаю і його власні потреби 
дають змогу Гонґ Конѓові 
зараховуватися до сьогодні 
до колоній брнтійської ко-
рони. 

Створюється питання, чи у 

миру, автор цих т - - - ; і при-
гадав тодішні історичні п̂ "'Т 
в Україні й доказував, що 

виявом ґер.чанофільстг.а, а 
твердої конечности. Але ж 
т о д і українці таки не усві-
домлялн собі, так, як т є -
п е р , що німці не були, не 
є і не будуть приятелями Уќ 

вана аж під час відвідин 
Павла Скоропадського в 
Берліні, напередодні і пов-
стання проти гетьмана і ре-
волюції в Німеччині), проте раїн"н в''розумінні піддержу-
міжяародна ситуація знову вання державницьких аспі-

бре, що вона викликала дуже штовхала українців до надій p a u j , " { проти сусідів, ласвх на 
суперечні думки і в самих .на Німеччину. Демократич- українські землі. Кожна ім-
членів редакції і серед чита- ,ний захід виявився " 
чів. 

Ніде правди діти: Най-
ближчимн західнімн сусідами 
українців, — поза поляками, 
— були німці і найкраще ук-
раїиці знали культуру ні-
мецьку. Через перебування в 
австро-угорській монархії га-
лицька інтелігенція знала ні-
мецьку мову, Відень був пер-
шою поверх мільйововою ев-
ропейською столицею, що Ті 
галичани відвідували, а через" 
традиційну (з історичної пер-

безси- періялістична сила шукає 
лий у відношенні до москов- с обі ззвжди союзника в дру-
ського большевизму, або по- ^ну імперіялізмі. Це знав, 
магав білим московським ге- розумів і реалізував згада-
нералам боротися за реак-

ня та на заосмотрювання випадку атііки червоних, 
своїх військ в Кореї. І Гонґ Конґ зможе вдержа-

Англія, що опанувала цю тися ? Загаль'на опінія така, 
територію в часі між 1841 і що Гонг Конґ і його тернто-
1899 роками, зависно боро-! рію червоні мож%ть забрати 
нить і береже цієї своєї коло- без великих 'зусиль. Насе-
нії. Зробивши її своєю силь- лення цієї коѓлонії, в перева-
ною військовою і морською жаючій більшості китайське, 
базою,.`Англія, після пере- Недавній бунт на її терито-
моги червоних в Китаю, зра- рії, що його здушено полі-
зу нав'язала з червовими до- ційними част'инами вірних 
волі ?ѓісні зв'язки та вступи- Англії китайців, дають пе-
ла в торговельні взаємини, редсмак цього, що може ста-
Побоюючись за Гонґ Конґ і тися у випадку загальної ре-
оправдуючнсь за свою тор- волюції, чи нападу червоних 
гівлю, Англія допомагає по 
сьогодні зростати червоному 
Китаєві на силі. 

Не диво, що держави віль-
иого світу, зокрема Америка, 

ний вже Бісмарк, що для 
ційну Росію. Правда, це бў- н ь о г о СОІОЗ 3 Росією був сди-
ла Німеччина, що перша під- 'HOIO ґ а р а Н тісю німецької екс-

Рапалльо в 1921 писала в 
році договір з большевиками. 
Проте згодом світ наче поді-
лявся на три табори: совст-
ськнй, націоналістнчно-антн-
совстський і невтрально-де-
иократнчннй. Здавалося, що 
Совсти можуть розвалитись 

спектнви фальшиву) полїти- 'тільки під ударами держав, 
ќу Української Парламентарю І щ о організувалнсь — хоч 
ної Репрезентації у Відні від-
клнкатись завжди до цен-
тральної австрійської влади, 
як судді й арбітра у наших 
спорах з поляками, — німці 
були завжди „ці ліпші". У 
1-ій світовій війні Австро-
Угорщина гі Німеччина вою-
вали проти Росії і стали че-
рез те наче автоматично со-

покищо тільки в ідеологіч-
ній площині — на внрзно 
антикомуністичній плятфор-
мі. І тому нічого дивуватися, 
що однаково галичани в 
Польщі, як і наддніпрянці в 

fCoBcrax зв'язували свої ви-
звольннцькі надії з Німеч-
чнною. 

пансії і на захід і на схід. 
Що дав би Україні, як дер-
жаві, союз із німцями? Союз 
України з Німеччиною не 
тільки мобілізує проти Ук-
раіни політично Фракцію і 
англо-саськнй світ, але теж 
робить залежними взаємини 
України з усімн її сусідами 
виключно від ласки німців 
та вічно грозить — про-
дажжю України за ціну со-
юзу з Московщиною. Німеч-
чнна ніколи не позбудеться 
свого „Дранґ-у нах Остен", 
який залишився єдиною 
можливістю експансії, після 
поставлення барісрн на За-
ході. Знову ж цей німецький 
натиск на Схід — це не тіль-
ки небезпека для Польщі, 
але і для України, бо наче 
автоматично тисне на схід і 
Польщу, вже безпосередньо 
на українські землі. 

Від німців, як народу, мо-

Друга світова війна пере-
юзникамн всіх, що мріяли j кинула ці надії коміть голо-
про розбиття Росії. Берестей- вою. Передусім націонал-со-
ськнй мир з 9 лютого 1918-го ;ціялістичний антнкомунізм 
року оправдав ці надії на- `ні на одну йоту не обезцінив 
стільки, що вможливив про- критеріїв тієї самої німецької 
гнати большевицьку навалу, (державної рації, що їх трн-
відбудувати Українську На-{мався і Бісмарк, що його, жна безумовно багато навчи 
родну Республіку та пподов- зрештою, ґльорнфікував і тися: чудового хисту орга-
жити період української дер-апотеозував г і т л е р і в с ь к и й нізації, незрівняно! дисциплі-
жавности (включно з геть-‚режим. Протнбольшевицький ни, порядку, робучости точ-
манською Українською Дер-, ідеалізм німців не перешко- ности аж до педантерії,' зми-
жавою) і збройної боротьби див поперше заключитн пакт слу чистоти, культу музики 
за неї. ІРіббентропа-Молотова, який й театру. Але дух ґерманіз-

I хоч досвід з німцями, за 'став підставою для 2 світової му чужий українству Ва-
тодішнього їх перебування в війни, і подруге — перево- силь Панейко мав безумовно 

І Але жодна з цих газет не!Україні, був дуже сумний, дитн бісмарківськнй „Дранг рацію дораджуючи зглиблю-

з материка. 
Червоні, як звітують, ггід-

готовляються до атаки на 
Гонґ Конґ.' Це може статися 
тоді, коли Америка прогог 

— — — — м — ^ — 'досить бльокаду Китаю- і ко-
ли Гонґ Конґ втратить будь-

вати скарбниці романської і яку вартість з торговельного 
англо-саської культур, які боку. Та, покищо, червоні 
тільки тому нам „чужі", що сильно у ф о р т н ф іковують 
їх мало знаємо. Показалося, Спої прикордонні і прибереж-
що українське знання ні- н і позиції довкруги Гонґ 
мецької мови не прихилило Конѓу, будуючи густі дротя-
украінцям ані німецької н і засіки і зміцнюючи війсь-
кулмурн ані політики. Одна Кові залоги. Тому наплив 
і друга була і є ворожа. Уќ- втікачів із червоної території 
раїнці мусять ще нині від- зменшився. Також щораз 
крнватн очі німцям на спра- тяжче агент'ам Чан-Кай-ші 
ведливі українські змагання, переходити через Гонг Конґ 
таксамо, як французам чи д о Китаю. Торговельні взас-
амернканцям. Шукаючи зро- , МИнн все ще не перернвають-
зуміння для української j с я І Англія все ще обстоює 
справи треба не оминати й міжнародні права червоного 
німецького світу, але в'язати Китаю. Але ця' ситуація мо-
будь-які політичні надії з ' ж е змінитися'кожної хвили-
тнм світом — зайво. ни. Англійці це добре розу-

Збанкротувала к о л и шня міють і уфортифіковують 
віра у „Відень", як символ Гонґ Конґ та` переводять що-
справедлнвости для галичан, раз нові маневри, які мають 
з б а н к р о т ў в а л а трагічно- загартувати військо до обо-
оманиа віра отих мільйонів 
українців в червоноармійсь-
ких уніформах, що піддава-
лнся в році 1941 німецькій 
армії вад Дніпром. Політика 
взагалі ніколи не може ке-
руватися симпатіями, тому 
тепер і в майбутньому укра-
їнська політика мусить іти 
зовсім іншими рейками. Шу-
каючи за союзниками, укра-
Інська політика мусить мати 
на увазі теж і те, що Німеч-
чина, яка знову стає поту-
гою, йтиме у відношенні до 
України старими стежками. 

} Д. Галичий 

ПОЇЗДКА ДО ЕВРОПИ j 
(15) 

Наші наради відкрив і ви-
ми проводив інж. Созонтів, 
виголошуючи при цьому від-
повідну привітальну промо-
ву. Опісля я говорив про УК-
Комітет і його працю та про 
причини і цілі нашої місії до 
Европи, подаючи при цьому 
й загальну оцінку сучасного 
стану української визвольної 
справи на тлі міжнародної 
політики. Запити і відповіді, 
як також безпосередні ін-
формаційиі розмови, що вн-
в'язалнсь після того, продов-
жилн наші наради до пізно! 
ночі. Становище українських 
представників в Парижі ціл-
ком покривалося із станови-
щем українців в Мюнхені, 
якщо мова про проблему ук-
рашської участи в спільному 
автибольшевицькому фронті. 
З тою тільки різницею, що 
паризькі українці підходили 
до тих справ менш пристра-
сно та виявляли більше зро-
зуміиня до положення і об-
стаіінн, серед яких веде свою 

працю для добра української 
визвольної справи Українсь-
кий Конгресовий Комітет. 

В цвх нарадах брали участь 
через своїх представників та-
ќі місцеві українські у стан о-
ви: Президія Українського 
Центрального Громадського 
Комітету Франції, Головна 
Управа Ввропейськоі Феде-
рації Українських Комбатан-
тів, Військове Т-во Українсь-
ка Громадська Опіка, Об'сд-
нання Українських Робітни-
кіп 'у Франції, Українська 
Національна Єдність, Союз 
Українських Журналістів у 
Франції, Делегатура ЗУАД-
Комітету у Франції, Союз 
Українок, Европейська Цен-
траля НТШ, Українське Ака-
демічне Т-во, Українська 
Громада, Українська Су-
спільна Опіка, Спілка Укра-
їнськнх Мистців, Головна 
Управа ЦЕСУСу, Українська 
Студентська Громада у Фрая-
ції та Головна Управа КО-
ДУСу, як теж представники 

обидвох Українських Цер-
ков, а місцева українська 
преса була заступлена в ком-
плеті. З боку нашої делегації 
були приявні тільки ми оби-
два з п. Яремою, бо проф. 
Добрянськнй і п. Душник ще 
не були вернулись з Мадри-
ДУ-

У вівторок 29-го грудня ми 
все ще вдвійку з п. Яремою 
відвідували місцеві українсь-
кі інституції та взаємно з ни-
ми обмінювались думками і 
поглядами на актуальні те-
ми. Ми відвідали: Мнтроио-
лита УАПЦ Вепр. Полікар-
па, Генеральний Вікаріят 
Апостольського В і з и татора 
для українців-католиків в 
Зах. Европі, Головні Управи : 
Европейської Федерації Ук-
раінських Комбатантів, Вій-
ськового Т-ва і Української 
Громадської Опіки. Украінсь-
кий Синдикат Христнянсь-
ких Робітників, Централю 
Української Н а ц і о н альної 
Єдности та редакції часопи-
сів „Українець-Час" і „Укра-
Інське Слово". Крім того, ми 
відвідали теж очолювану ге-
нералом Рнджвесм Головну 
Квартиру НАТО та відбули 
розмову з ген. Гошлайном і 
Кл арќом, відвідали теж 
французьке міністерство за-
кордонних справ та мали 

розмову з мін. Сером, з ди-
ректором Офісу для Чужин-
ців амбасадором Лссуером та 
іншими. 

У Головній Квартирі НА: 
ТО й в міністерстві закордон-
ннх справ ми інформували 
згадані особи про ціль нашої 
місії, а заторкуючи справу 
психологічної війки, зверну? 
лн увагу на цю важливу ро-
лю, яку відограс сьогодні бо-
ротьба українського народу^ 
що ставить опір Москві на 
всіх ділянках свого життя. 

Щойно вечором того дня 
приїхали з Мадриду пп. До-
брянський і Душник, інфорї 
муючи нас про свій дводен-
няй побут в столиці Еспанії, 
про своє побачення і розмЬ-
ву з еспанським міністром 
закордонних справ Мартином 
Артахо і міністром освіти' 
Руїсом Хіменезом, про ін-
терв'ю з передовим мадрнд-
ськнм щоденнимок „Я" таі 
про виступ п. Душника із 
зверненням до українського 
народу'через еспанське радіо. 

В середу 30-го грудня, пе-
ред полуднем, наша делеґа-
ція вже в повному складі від-
була півтора годинну конфе-
ренцДю з представниками 
французької й української 
преси, при чому редакцію., 
чільного паризького щоден-1 

вика „Лс Монд" репрезенту-
вав відомий знавець східньо-
европейських справ п. Ан-
дре П'ер. 

В 'пополудневих годинах 
того ж дня, отже напередодні 
Нового Року, ми виїхали лі-
таком до Лондону, виславши 
до лондонського представни-
ка УНРади п. Опаренќа теле-
граму з проханням, щоб він 
вже таки того самого дня 
ввечорі скликав представни-
ків місцевого зорганізованого 
українського ѓ р о м адянства 
та українських інституцій і 
приготовив нам зустріч з 
ними. 

Вкоротці ми всі чотири вже 
були в літаку та летіли до 
нового місця призначення. 
Проте, подорож літаком з 
Парижа до Лондону понад 
водами Ля Маншу не нале-
жала до найприємніших, бо 
сильні вітри кидали „нашим" 
літаком, наче хвилі кораб-
лем. Але цим разом ми вже 
не багато турбувались по-
вітряною і водною стихією 
між нами, бо наші думки бу-
лн зайняті оцею складною 
нашою місією, що вже добі-
гала до кінця. 

До Лондону, до замовле-
ного для нас вже наперед п. 
Опаренком готелю ,ми заіха-
ли коло год. 7-мої ввечорі й 

вже навіть не мали часу на 
вечерю, бо на год. 8-му були 

'скликані збори місцевих ук-
раїнських представників. Збо-
рн відбулися в приміщеннях 
готелю, в якому ми зупнян-
лися, і в них взяло участь 
коло 35 представників, що 
репрезентували такі місцеві 
украївські установи і полі-
тичні угруповання: Пред-
ставництво ВО УНРади, Со-
юз Українців у Великій Брн-
танії, ДОБРУС, Студентське 
Т-во „Обнова", Т-во Журна-
лістів, СУМ. Об'єднання Ук-
раїнців б. Вояків, Українська 
Національна Гвардія', ОУН, 
ОУНР, УРДП, УНДС, УНДО, 
УСП, Союз Української Со-
ціялістнчної Молоді та Союз 
Земель Соборної України. 
Наради відкрив представник 
ВО УНРади п. Опаренќо, 
який, привітавши вашу деле-
гацію та представивши нас, 
передав дальше ведення на-
рад мені. Я зі свого боку та в 
імені нашої делегації прнві-
тав місцевих українських 
представників та поінформу-
вав їх коротко про ціль нашої 
місії й про її дотеперішній 
перебіг, як теж і про працю 
ЎЌКомітету в користь укра-
Інської визвольної справи на 
американському теренІ. На ці 
самі теми промовляв англій-

ською мовою проф. Добрян-
ський. Наші інформації та 
заввагя доповнив вкінці п. 
В Душник. 

В дискусії, яка вив'язалася 
після того та яка затягнула-
ся далеко поза північ, зібрані 
представники виявили повне 
зрозуміння для праці і справ, 
які веде ЎЌКомітет, а їх ба-
жанням, подібно, як і бажан-
вям українців в інших евро-
пейських країнах, з якими 
нам доводилось зустрічатись, 
було зокрема те, щоб в май-
бутньому вдержувати тісніші 
зв'язки, включно з особнсти-
ми, між, ЎЌКомітетом та ук-
раїнськими н а ц і о пальними 
представництвами в інших 
країнах. 

Збори тривали до години 
1-шої попівночі, а „приватна 
гутірка" між поодинокими 
місцевими представниками і 
членами нашої делегації про-
довжувалася ще одну годину 
довше, так, що ми щойно ко-
ло год. 2-гої вийшли на ву-
лицю з думкою про вечерю. 

Це було, як згадано, о год. 
2-гій Нового Року. У нас, в 
Ню Иорку, в тому часі ву-
лнці були ярко освітлені та 
сповнені гомоном „народних 
мас", які зустрічають Новий 
Рік. В Ню Йорќу в тому часі 
двері ресторанів були широко 

роки цієї колонії. 
Англійці ‚сидять в Гонґ 

Конґ неначе на бочці поро-
ху. загрожені наїздом з чер' 
воного Китаю і можлнвостя-
ми револьти внутрі. Най-
блнжче майбутнє покаже, чн 
їм вдасться jioro вдержати. 
Український На`родний Союзь 
який napavoBjc -тепер уже по-
иад 06 тисяч членів, с такою 
передовою народною устано-
І№ІО амері;клигькнх і ілшадій-
ськмх укоаїнців, в списку ч.іси-
ства якої не in Очі и нп забракиу-
гя теж І Палюго імені. Бо нале-
жати до У. If.. Союзу значить 
належати до цього свідомого та 
Ідейного narajy, який творить 
І веде маліє громадське життя. 

розкриті для кожного Й ЛЬОг 
калі були заповнені масами 
людей, що всіляко виявляли 
і підтримували свій новоріч-
ний „спирит". Але Лондон це 
не Ню Иорк. Яке ж булб"на-
ше здивування, як нам при-
йшлось майже годину блу-
кати опустілими вулицями 
столиці Ѓоѓ$№ѓ^ Альбіону, 
закн нам пощастило відшу-
катн невелнчкІ!Й ресторан-
чнк, де могли ВЍПИТИ . . . КО-
фі. Так то ми зачали Новий 
Рік та вернулись до готелю 
на відпочинок, якого ми вже 
більше ніж потребували. 

Перед полуднем чергового, 
зглядно того самого дня 1-го 
січня 1953-го; року ми нама-
пигась сконтаќтуватясь з мн 
сцешіми і міжнародними лі-
тунськнми лініями та замо-
внти собі місце а літаку до 
Німеччини. І знову наше зди-
вування: англійці, внходи-
ло б, на Новий Рік не „літа-
ють Був тільки.один-одиво-
кнн літак, що відлетів до Ні-
меччинн о ѓод. 8-мій рано. 
Більше літунських подоро-
жеи на цей день не передба-
чувалось. Ми тййшля виїхати 
в тому часі, 'ал'е на другий 
день, 2-го січня. 

(Продовження буде). 



Ч. 40, 

Дам'яв Горнаткевнч 
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ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ КРИЧЕВСЬКИЙ 
ЙОГО ЖНТТ(.ВИИ І ТВОРЧІШ ш л я х 

(1) 
Деякі визначні . мистецькі 

появи злущують дослідників 
поставити їх у ряд основних 
проблем у царині мистецтво-
знавства, чи навіть історії 
культури. До них належать 
перш усього ці видатні інди-
відуальності, в яких творчос-
ти проявляється вовня крис-
талізації мистецьких надбань 
цілих віків, або ці внйнятко-

дань. яких не могли заспоко-
ітн ні Васильківський, ані йо-
го попередники. 

Цього довершив щойно Ва-
силь Кричевськнй. 

Його основна заслуга ле-
жнть у витворенні українсь-
кого стилю в нашому світсь-
кому будівництві, далі в гра-
фіці, а саме в прикрасах кнн-
жок і ще дальше у творах 

ві одиниці, що спричинюють народного мистецтва, зокрема 
справжній зрив до нових зў- в килимарстві й кераміці та 
силь, відкривають нові мож-
ливості мистецького вислову. 
Обі категорії мистців творять 
іноді нову епоху в історії мис-
тецтва даного народу, спону-
кують мистецтвознавців про-
аналізувати цілий творчий 
процес свосї нації й зв'язати 
його з появою цих нових ін-
дивідуальностей, що виросли 
на грунті усіх мистецьких 
надбань. . , 

Вицвітом такого процесу у 
нас був на переломі XIX і XX 
вв. Василь Григорович Кри-
чевський та його сучасник 
Петро Іванович Холодний. 

Дуже можливе, що на роз-
будження їхніх мистецьких 
зацікавлень, .зокрема у Васи-
ля Кричевського, мав рішаль-
ний вплив проф .Грушевсь-
кий, спрямовуючи його увагу 
в бік історичних, а, відтак ет-
нографічних дослідів. Довго-
літня, тісна співпраця Кри-
чевського з Грушеаським му-
сіла внявитнся у властивій 
царині його студій над на-
шим минулим. Сфера заці-
кавлень Грушевського як іс-
торика була незвичайно ши-
рока, ніяка ділянка не була 
для нього чужа ,ні далека, 
всі здобутки нащої,духової й 
матеріяльної культури він 
охоплював в однаковій мірі 
та цю любов до минулого пе-
редавав своїм сучасникам. 
Ми мусимо постійно мати на 
увазі факт, що Михайло Гру"-
шевський являється цент-
ральвою постаттю нашого 
новітнього національного від-
роджеяня. 

Попри це в українському 
мистецтві розвинувся вже в 
другій половині XIX ст. жи-
вий народницький рух, що 
мав ту саму ціль — плекан-
ня давніх народних звичаїв 
і зберігання спадщини цілих. 
поколінь'.' Вже ў'Шевченка 
спалахнула отся любов і ту-
га до минулого в. його відо-
мому циклі „Живописна Ук-
раїна", після нього продов-
жувалн працю в тому на-
прямі Ќость Трутовський, 
Порфір Мартинович, Опанас 
Сластьон і Сергій басильків-
ський. Мартинович і Слас-
тьон являлися більше етно-
графами, ніж чистокровними 
мистцямн, щойно, пе'рший Ва-
снльківськнй зумііі погодити 
дуже щасливо етнографізм зі 
справжнім мистецтѓвом. їхні 
спільні зусилля виповнили 
неодну прогалину в нашому варельній техніці (хоч 

— M M M A J ' ^ - . Л m m n и А п А і п і а і і л а Т И М ; та ппї мистецькому житті, 'але вири 

врешті у підході до власти-
вих малярських шукань. В 
його- творчості бачимо повну 
кристалізацію нђщітх мнс-
тецьких надбань останньоД 
доби. Його заслуги внроста-
ють до ще більших розмірів, 
коли зважимо, що він був 
властиво самоуком, це-б то не 
відбув ніколи систематичних 
студій в Академії мистецтв. 

Василь Кричевськнй наро-
дився 31 грудня 1872 р. в 
селі Ворожба, лебедннського 
повіту на Харківщині, де йо-
го батько Григорій був фель-
чером. Батько Василя не від-
значався нахилом до мистец-
тва, можливе, що більш вра-
злива на красу була його ма-
ти. Але вже само мальовни-
че положення його рідних 
сторін над рікою Пслом роз-
буджувало творчу фантазію, 
коли не тільки Василь, але 
згодом також його молодший 
брат Федір присвятилися все-
ціло мистецтву. Учителем Ва-
силя у народній школі був 
відомий письменник Борис 
Грінченко. Згодом батьки Ва-
силя переїхали до Харкова і 
тут він записався до місце-
вої технічної школи, де в ро-
ках 1886-1888 відбував науку 
під проводом інженера — ар-
хітекта Залозкива, знаменн-
того педагога. Він звернув 
увагу на рисунки таланови-
того юнака, давав йому як-
найкращу технічну підготовў 
не лише в школі, але також 
приватно. Василь Кричевсь-
кий висловлювався завжди з 
найбільшою вдячністю про 
свойого незабутнього вчите-
ля. В юнацькому віці Василь 
Григорович сстудіював про-
довж трьох років, як вільний 
слухач — на харківському 
університеті, слухаючи вик-
ладів Редіна, Баталія і Сум-
цова. 

В творчості Василя Крн-
чевського треба відзначити 
гри основні періоди. 

1-ий від pp. 1892-1914, без 
сумніву найщасливіший в йо-
го житті — це проломова до-
5а його блискучих осягів в 
архітектурі, малярстві й гра-
фіці. 2-ий період припадає на 
воєнні й повоєнні часи, в цій 
бурхливій добі він малював 
мало, бо ледве декілька кар-
тин річно, зате працював 
більше в килимарстві. І вреш-
ті в останній добі від 1923 р. 
він присвятився головно ак-

не за-
недбувався теж в олійному МИСТЄЦЬКОМу ЖИТТІ, UJIC BMfm- HCMUjrooDVJi t^m о uvunav#- .^ 

нало ще багато пекучих зая малярстві), виконав декілька 

f У В А Г А ! Провіденс, Р. Ай., МенвІл, Р. Ай., Вунса-^L 
^ к е т , Р. Ай., Потанет, Р. Ай., і околиці! У В А Г А ! '' 

Парафіяльний КоМітет, Української Православної Церква 
в м. Провіденс, Р. Ай. 

п : улаштовує : 

З А Б А В У 
В С У в б т У . 14-го ЛЮТОГО 1953 Р. 
в каснно "J?OGER WILLIAM PARK CASINO" 

від годдага 8. вечора до години 12. ночі. 
Першорядна оркестре, смачний буфет. Збірка з забави 

призначена на будову нової Церкви. 
Запрошує Громадянство прибути на забаву численно 

(S f ̀ . Парафіяльний Комітет. 

УКРАЇНСЬКИЙ Л І Т Е Р А Т У Р Н О - М И С Т Е Ц Ь К И И 
ЌЛЮБ в НЮ ПОРЌУ 

-.- : улаштовує : 
В СУБОТУ, 14-го ЛЮТОГО, о год. 7:30 ввечорі Д{+)"ч 

К О Н Ц Е Р Т 

РОМАНА РУДНИЦЬКОГО 
10-літнього піяніста і скрипаля. 

Ѓ Концерт відбудеться в залі FASHION INSTITUTE 
225-29 W. 24th Street, New York, N. Y. 

Білети в пДмІ $ЇЛО і $1.00 можна набути в крамницях 
„Сурма", „Говерлд", „Арка" і „Еко". В день концерту від 
6:30 в касі театру. 

будівель (зокрема пропам'ят-
ний музей Т. Шевченка в Ка-
неві) и врешті перейшов на 
службу кіновнроб н н ц т в а, 
оформлюючи такі фільми 
большевицької продукції, як 
„Тарас Шевченко" (у першо-
му виданнш), „Тарас Трясн-
ло", „Межигір'я" й „Соро-
чннський ярмарок". , 

Після` закінчення шкільно! 
технічної освіти Василь Крн-
чевський працював повних 10 
років (1893-1903) у всіляких 
архітектів, між іншими у ві-
домого академіка архітектури 
Бекетова, а врешті перейшов 
до служби при будові заліз-
ниць. Його тогочасні праці 
відзначалися легкістю внко-
нання і оригінальним заду-
мом, тому фахівці оцінювали 
їх завжди дуже високо. Не-
раз приманювали його до се-
бе різними корисними пропо-
зиціями, нераз теж відкрила-
ся перед ним можливість ви-! 
їзду у дальший `світ, як при-! 
міром, відрядження в Крим. 
Один із конкурентів Залозки-і 
на, Альфред Шпігель заан-' 
ґажував Василя Григоровича 
до свосї фірми до Основи під 
Харковом, де він пробув ці-. 
лий рік. Шпігель походив із 
багатої купецької родини (йо- J 
го. батько був власником ве-
ликої торгівлі часм), архітек-
туру студіював в Петербурзі,' 
одним з його товаришів був 
Ренрих Семирадський. Атмос-1 
фера його дому була безжур-, 
на, дуже культурна, але не-
ділова. Ще батько Шпігеля 
купив був в Основі гарний 
будинок з ХУІП в., сни влаш-
тував цю будівлю з мистець-
ким смаком, а його дружина, 
англійка, прикрасила репро-
дукціями творів англійських 
малярів. Шпігель завзятий 
мисливий — часто виїздив на 
лови, залюбки фотографував, 
грав в білярд, натомість сво-
їм технічним бюром цікавив-
ся мало. Кричевськнй внко-
ристав свій побут в його до-
мі на свій лад: перш усього 
студіював зразки англійсько-
го малярства, вчився на них, 
а за цілий довгий рік внко-
вав лише один архітектурний 
проект, більше не вимагав 
від нього його шеф. Не тре-
ба додавати, що Шпігель не 
вніс в його фахову освіту ні-
чого нового крім розваги. Са-
мозрозуміло, що інші праце-
давці Кричевського не були 
такі мало вибагливі. 

А попри свої вужчі профе-
сійні роботи Василь Григоро-
ни,ч бздзтр, малював,. Красу 
українських земель оспівува-
ли наші і чужі поети, та да-
лі свої і чужі мнстці, побува-
ючи довгими роками в Укра-
їні, вони малювали благосло-
венну' нашу Батьківщину, 
осяяну сонцем, розмріяну у 
місячному світлі, заквітчану 
пишнотою буйної природи. 
Кричевськнй намагався збаг-
нутн чар українського кра-
свнду, цілими роками він ма-
лював всілякі студії, почина-
ючи від затишних хат, а кін-
чаючи на широких панора-
мах степів, сіл і міст. Також 
і його кольористична гама 
ставала чимраз ширша, від 
стонованих, настроєвих кар-
тнн, етюдів, він переходив 
часто у повню контрастів, але 
над усім його зусиллям па-
нувала холодна розвага зрі-
лого, дуже культурного мис-
тця. 

(Продовження буде) 

ХРОНІКА ТР{ИТОНУ 
Трентон — це - столиця українських організацій, ус-

стейту Ню Джерзі. Саме міс-, танов та клюбів, прибули но-
то розположеие над річкою ві, установи, з новими про-
Делевар, що відграаичус грамами та новими метода-
стейти Пеисилвенію і Ню ми праці. Здавалося б, що так 
Джерзі, на 55 миль віддале- і повинно бути. Та, на жаль, 
не від Ню Йорќу та 35 миль практика показала, що наяв-
від Фнладелфії. Здавен давна ність великої кількості! (за-
був Трентон прибіжищем для раз за скромним обчисленням 
українських іміґрантів, що в Трентоні існус поверх 20 
тут поселилися чималою гр^- різнрго типу та ресортименту 
пою. Саме місто гарно поло- організацій, установ, това-
жене, з безліччю великих та рнств) установ, розпорошило 
менших фабрик і промисло- наявні сили і довело до зреш-
внх підрнсмств, з історичии- тою ноторійного чи не в ці-
ми пам'ятками з часів амерн-' лих ЗДА „двоподілу". Дов-
канської визвольної боротьби, І круги Філії УКК згуртувалн-
так і притягало увагу наших ся тільки п'ять установ, а 
давніх та нещодавніх посе- решта установ станули осто-
ленців. „Старих іміґрантів", ронь діяльности` Філії УКК 
тобто давніших наших посе- j та почали вести доволі не-
ленців, місто нараховує на-1 примиримў кампанію проти 
сьогодня біля 3,000 душ, що Філії УКК та згуртованих по-
згуртовані побіля Греко-Ка- (біля неї установ. Доходило до 
толицької Церкви Непорочно- того, що роковинні Свята, як 
го Зачаття Пречистої Діви ось Свято Соборности, 1-шого 
(Сант Мері Черч), одної з Листопада, Свято Тараса 
найгарніших греко-католиць-! Шевченка, Свято в честь Сн-
ких церков з ЗДА, яку по- мона Петлюри та Євгена Ко-
свячував ще Великий Митро- новальця — обі сторони свят-
полит Кнр Андрей Шелтндь-1 кували, якщо не окремо, то 
кий, та довкруги Української після довгих періпетій та зай-
Православної Церкви, насто- j внх дискусій разом, але з аб-
ятелем якої с зараз меткий солютною більшістю та свс-
та проворний о. І. Запара- і срідішм п'ятном більшости 
нюк. „Нові імігранти", тобто установ, які брали участь в 
нещодавні „біженці", за чо-, даному святкуванні. Але здо-
тирн роки вспілн закупити ровнй розум керівників цих 
терен для побудови власної ` установ вже від деякого часу 
греко-католнцької церкви прн зміряс до поладнания цього 
Дойц евеню та мають поки-1 нездорового об'яву та 1953 
що невеличку церковцю — ' рік приніс в цьому напрямі 
каплицю Св. Иосафата, якої вже до деякої міри відпру-
отцями с брати о. Теодозій ження. Назначені на полови-
(парох) та о. Осип (сотруд- ну місяця лютого Загальні 
ник) Атаманюки, також не- Збори Філії УКК повинні при-

Філії УКК в Трентоні п. Іван 
Бойцун, п. Анна Войцун, о. І. 
Запаранюк, інж. Дмитро Ку-
зик, проф. Іван Севько, проф. 
Василь Вергун, д-р П. Сен-
дзік та інші прнявні. На цих 
сходинах обговорено та намі-
чено плян дальшої спільної 
діяльности усіх установ, що 
мас виявитися вже в черго-
вому спільному святкуванні 
роковин в честь Тараса Шев-
ченка. 

Також в чималій мірі прн-
чйнилися до консолідації роз-
порошених сил міста Тренто-
ну влаштовані спільними си 
лами „Об'сднаного Комітету 
Українських Жіночих Органі-
зації" — 

„Консолідаційні Вечерня-
ці", які відбулися в словаць-
кому „Соколі" в суботу, дня 
24 січня ц. р. На Вечеряннях 
грала оркестра п. Івана Бі-
гува, а танцювали з немеи-
шйм вдоволенням: автократи 
з демократами, соціалісти з 
націоналістами. Консолідацін-
не замирення позначилося 
також вибором трьох „коро-
лев балю". якими стали по 
черзі: п. Дарія Кузик — дру-
жина „непримярного демо-
крата", відомого зі своїх де-
мократичних поглядів і пере-
конань ще зі ‚‚Старого Краю" 
— бизнесмена, інжеиера-буді-
вельвика Дмитра Кўзика, п. 
Марія Городиська — дружн-
на „непрнмирного ворога" 
бандерівців — „мельниківсь-
кого лідера" д-ра Зенова Го-. 
роди сьќого .та п. Ну ся Ва-
сильків — пластика та су-
мівка. Жінки, що влаштову-
вали ці вечорниці, могли ра-
дуватися великому морально-
му та касовому успіхові (до-
хід призначений для зали-

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
Гартфорд, Конн. 

щодавні скитальці. Правос-, нести , на цьому відтинку 
лавні українці згуртовані по- внутрішньої боротьби поміж і ш єн ці в в Европі), а чолові 
біля спільної зі „старнми імі- (трентонськими установ а м и. ки докінчуватимуть свої днс-
грантами" Української Пра-
вославної Церкви. Нещодав-
но прибулих начислясться бі-
ля 350 душ, в більшості чле-
нів Украінсько-Католицької 
Громади. Між ними с багато 
кваліфікованих осіб з внсо-
кою та середньою освітою, 
які працюють у своїх званнях 
(лікарі, інженери), або, на-
бувши нові звання (кресля-
рі, медичний персонал), чи 
просто як звичайні робітники 
с зайняті у безконечній кіль-
костн фабрик та підприємств 
міста Трентонў і околиці. Роз-
будова одної із найбільших 
в ЗДА сталеварень в Моріс-
вілл (побіля Трентонў) стя-
гас до цього міста щораз то 
нових поселенціђ. . _ . ; . 

До приходу „нових імі-
грантів" в Трентоні існували 
українські товариства, орга-
нізації та братства. Не обій-
цлось також без наївних, зба-
ламученнх читачів больше-
вицьких ‚‚Щоденних Вістей", 
що мали власний „Украшсь-
кий Дім", в якому ще до не-
давна побіля портретів вели-
ких українців як Тараса 
Шевченка, Івана Франка, Ле-
сі Українки — пишалися на 
стінах „пічери" вождів „кві-
тучої України" як складової 
частини СССР. , 

З приходом нових поселен-
ців, „політичних емігрантів", 
які залюбки для відрізненая 
від старших мешканців міста 
називають себе „європейські 
скитальці" — в Трентоні за-
кипіло громадським та полі-
тичннм життям. -

До старих, вже існуючих 

замирення. Це теж і позна-
чилося в цьогорічному Свят-
кувадні Свята Соборности та 
інших спільних імпрез. Дай 
Боже, щоб вже в короткому 
часі затерлися всі різниці та 
всі ворогування штучно під-
силювані ззовні і Трентон, як 
столиця Ню Джерзі, дав гар-
ний приклад іншим осеред-
кам, де за „традицісю" та-

кусії на ‚,аолітц.чні теми", які 
зачали при. буфеті, на най-
блнжчих Загальних Зборах 
Філії УКК. 

Живець Черче — розвиває 
свою діяльність вже в иай-
блищому весняному та літ-
ньому сезоні. Як відомо, ця 
корпорація, яка на За гал ь-
ннх Зборах, що відбулися З 
січня в Трентоні, перетвори-кий двоподіл та роапороше- „„„„ 5Г?_. . „„;„„„ _ _ . л -. і ч . . , г лася з приватної спілки трьох Hlrrv. oun ІІІА u папі І(`НІЧПТІ. . г . г 
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відбудуться В ПОНЕДІЛОК, 16. ЛЮТОГО ц.р. 

о год. 8. ввечорі в залі У.Н.О., під ч. 7 Prince Arthur 
Street, W. 

На зборах буде присутній гол. предс. У. Н. Союзу п. 
Д. Галнчмн з Америки. 

Всі члени Відділу повинні явитись на цих зборах на 
означений час. 

Запрошуємо на ці збори також членство Інших відділів 
УНСоюзу як з Монтреалу так і з Лашін, ріцнож всіх сим-
патиків УНС. 
Д. ГІОІШЛНІІРЦЬ, голова: О. Чайківський фін. секр. 

^ГГІГІГВУЯРЯУЖЯЯЯЯЯЖМЯЖДвЯМЯЯЖМШвШЖМВаЖЖЇЇЖУЖГ 

1 и и — 

УВАГА! НЮАРК ТА ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
Українська Православна Громада 

Вознесення Господнього 
675 Soutb 19th Street, Newark З, N. J. 

.—т—г—: влаштовує : 

в суботу, 14. лютого 1953 р. 
(Saturday, February 14, 1953) 

ВЕЛИКІ ЗАПУСТИ (ПУШЕННЯ) 
Початок в годині 6:30 ўвечорі. 

Мўанка СХ)СНИНЬКОГО. Багата Вечеря. 
Всіх Українців' запрошує щиро — К о м і т е т . 

„ЧОРНОМОРЦІ" 
новин УКРАЇНСЬКИЙ КОЛЬОРОВИЙ ФІЛЬМ 

ЗВУКОВИЙ 
буде висвітлений в таких місцевостях: 

PHILADELPHIA, PA., У П'ЯТНИЦЮ І СУБОТУ, 
13 і 14 лютого о БОД. 4:30, 0:30, 8:30 ўвечорі 
у галі Укр. Горожанського Ќлюбу, 847 North 
Franklin St. 

ELIZABETH, N. J., В Н Е Д І Л Ю , 15 ЛЮТОГО о год. 
3:00 ,5:00 і 7:30 ўвечорі 

ІСТОРИЧНИЙ Ф І Л Ь М 

„ТРАГЕДІЯ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ" 
буде внсвітлєниЙ 

STAMFORD, CONN.: В П'ЯТНИЦЮ, IS} ЛЮТОГО 
о 7:30 увеч. в церковній галі на Greenwich Ave. 

RIVERHEAD, L. I., N. Y.: В СУБОТУ 14 ЛЮТОГО 
о 7:00 ввечорі в церковній галі 820 Pond View. 

І Українських Громадян просимо відвідати ці філь-
j мові вистави. 

КАРПАТІЯ—Фільмова Служба. 

вість сил ще й далі існують 
Салѓѓо Соборности — відбу-

лося цього року спільними 
силами усіх українських ус-
танов міста Трентонў, дарма 
що виконавцями програми 
Свята, були в більшості уста 
норіѓ та їхні члени згурто-
аднЬ`довкруги Філії УКК, 

Џопо відбулося в яеділю, 
дня 25 січня в Українській 
Православній Галі. На Святі 
промовляв спеціально запро-
шеннн від поручник Централі 
УКК. ред. Василь Мудрий, 
який став теж медіятором по-
чіж розсвареними пооднноки-
чи 'особами — членами різ-
чих установ. На програму 
Свята, зложилися: Вступне 
словр — відкриття Свята 
проф. Івана Сенька. Пооди-
нокі виступи хору греко-ка-
толицької парафії під днр. 
Івана Бігуна, деклямації п. 
Марії Лампікн та п. Петра 
Плнса, скрипкове сольо п. 
Дарії Кузик при супроводі на 
фортепіяні п. Іванки Запара-
нюк, баритонове сольо п. Іва-
на Самокішина. Поодинокі 
точки програми заповідав 
проф. Василь Вергун. На по-
чатку хор і публіка відспіва-
лн Франковий гнмн „Не по-
ра", а на закінчення націо-
нальний гнмн „Ще не вмер-
ла Україна". Публіки було 
понад 500 осіб. Під час Свя-
га переведено збірку грошей 
на Визвольний Фонд, що да-
ла у висліді 104.50 дол. 

Після Свята відбулися Ін-
формаційні Сходини, якими 
провадив ред. Василь Муд-
рий. Він же подав вичерпні 
інформації про діяльність 
УКК, довкруги яких велася 
цікава та ділова дискусія в 
якій забирали голос: голова 

дотеперішніх властителів пп 
Дмитра Кузика, Степана Бо-
ванка та Володимира Мрнг-
лоцького в ўділову корпора-
цію — акційну спілку, мас 
побіля Трентонў 110 акрів 
чудових теренів, на яких не 
бранўе і ставка 1 річки, і лі 

-`св'-хь цілющої, справжньої 
бороиквн для лікування рев-
матизму, подагри, ішіясу та 
інших непотрібних людині 
хворіб. Як довідуємося в Ди-
рекції Спілки, купівля уділів 
‚‚шерів" добігає вже до кін-
ця. З весною в Черчі розпо-
чнеться будівельний сезон, а 
там справжній літнисьховнй 
сезон впродовж цілого літа і 
осені. На Загальних Зборах 
обрано Дирекцію Спілки до 
якої ввійшли такі уділовці: 
інж. Дмитро Кузик, інж. Сте-
пан Бованко, інж. Володимир 
Мриглоцькнй, мґр. Іван Кос-
тюк та п. Петро Ѓўменюќ. 
Управа Черча складається з 
таких уділовців: Степан Бо-
ванко, Володимир Мриглоць-
кий, Володимир Гуляй, Да-
рія Кузик і Сильвестер Пет-
руняк. (Юко) 

Академія в річницю проголо-
шения Саліостійностн 1 

Соборности 

Відділ УКК, при співучас-
тн інших організацій, влаш-
тував дня 25 січня 1053 р. 
велику академію в річницю 
проголошення самостій носѓи 
і соборности Української Дер-
жавич 

Академія відбулася в про-
сторій залі „Ваќл єн Гай сќул 
Авдіторюм". 

Велика заля, яка мас око-
ло 900 місць, була запевне-
на по береги, включно з 
бальконом. До того в великій 
мірі причинилася вістка про 
це, що сам губернатор нашо-
го стейту І. Ладж, проголо-
сив день 25 січня „Україн-
ським Днем". ` Також оголо-
шення в пресі, радіо і церкві 
мало чималий вплив на це, 
що навіть багато позамісце-
вих людей прибуло на таке 
важливе свято. 

Академія почалася відспі-
ванням Американського Гим-
ну. 

Відкрив академію — відчн-
таьшн прокламацію губерна-
тора — п. L Селеман. Вступ-
ну промову в англійській мові 
виголосив адв. С. Ярема з 
Ню Иорку, закінчуючи її ак-
туальнимн для української 
еміграції словами: „Насампе-
ред своя держава і уряд, а 
тоді політика і партії". 

Добре опрацьований рефе-
рат в українській мові виго-
лоснв ред. Б. Кравців з Фи-
ладелфії, підкреслюючи, що 
боротьба за суть Четвертого 
Універсалу не переривалася 
від ХВИЛИНИ його проголо-
шення аж до сьогодні. 

‚‚Селянські повстання на 
Прндніпрянщнні по закінчен-
ні визвольних змагань, акції 
УВО-ОУН в Галичині, геро-
їчна боротьба Української 
Повстанської Армії — це 
тільки окремі етапи в безпе-
рернвнім змагу українського 
народу за свою волю", — 
сказав п. Кравців. 

На академії виступив з 
привітом представник Вірмен-
ської Революційної Федерації 
п. Мартин Суваямі. 

Писемний привіт прислав 
Литовський Горожансь к и й 
Ќлюб в Гартфорді. 

В мистецькій частині ака 
демії добре пописався гарт-
фордськяй хор під` керівкиц-
твом п. ?Р.` Сторожўкаі, скріп-
лений кількома добрими спі-
ваками з Колчестер, Конн., 
відспівавши: „Думу про По-

ВЖЕ ВИЙШОВ З Д Р У К У 
І Л Ю С Т Р О В А Н И Й З Б І Р Н И К 

д л я д о ш к і л ь н я т 

ДЛЯ МАЛЯТ-
ПРО ЗВІРЯТ 

Вірші Катерини Перслісяоі 
Ілюстрації Сипи Сурмач 

ЦІНА GO f 
Замовляти в книгарні 

„Свободи" 
"S V О В О D А" 

Р. О. Box 346 
JERSEY CITY З, N. J. 

чаївську Божу Матір", „Вла-
дико Неба і Землі", „Проме-
тея" і „За Ўкраїќў". Солісти: 
п-нна О. Гафткович, п. Ма-
рак і п. Валацький. 

Скриокове сольо відіграв п. 
ї. Кащииець. Хорові і скрн-
пакозі акомланіював на фор-
тепіяні П. Ю. Цибрівськин, 
який також відіграв увертю-
ру з „Тараса Вульбн". Укра-
їнські народні танки внкона-
ли — Маруся, Ярослав і Во-
лодимир Сторожуќ. На жаль, 
танки вийшли не ефектовно, 
а це з тої причини, що під 
акомпаніямент патефону і до 
того ще й такого що хри-
пнть, мабуть сам Авраменко 
не мав би успіху. В цьому 
очевидно нічого не винні іні-
піяторя академії, ані самі тая-
цюристи, в яких до речі по-
мітна була добра ритміка — 
знак, що вийшли з солідної 
школи народніх танків. 

Завинила тут наша місце-
ва оркестра, а зглядно її ке-
рівник, який в останній хвн-
лнні відмовився грати при вн-
конуванні танків і тим поп-
сував ефект частини академії. 

Найкращою атракцією ака-
демії був Живий образ — ук-
ладу п. Г. Сторожўка. 

На підвищенню — п-нна Г. 
Савойська символізувала Ук-
раїну; по боках в відповідних 
позах два козаки і два стріль-
ці — символ вікової бороть-
бн ураїнського народу проти 
загарбників. Здавалося, Що 
це не живі люди, а лнш пос-
таті давніх запорожців і Сі-
чових Стрільців, які прибули 
з '^тоґо світу", щоб своєю 
присутністю звеличати річнн-
ціб народження волі і свобо-
ди. 

Академію закінчив хор, від-
співавши — разом з публі-
кою Національний Гнмн. 

Технічне оформлення сце-
ни — п. Р. Кузьми. Функцію 
впорядчиків на залі й при 
дверях повнили сумівці і су-
мівки в одностроях. 

За малими недоліками — 
академія в Гартфорді випала 
успішно. 

Яр. Тро-цький 

В Л. М. ЌЛЮБІ 

Ню Иорк. — 3 Літератур-
но-Мнстецького Ќлюбу пові-
домляють, що там в нан-
ближчу' п^ятницю, дня 13;го 
лютого, проф. 'Володимир 
Січинськнй вяголосять допо-
відь на тему: „Проблема 
Роксолян". Початок доповіді 
о год. 7:30 ввечорі. 

й 

Повідомляємо усіх наших клієнтів, що ми про-
довжуємо підприємство (бюро) нашого покійного 
Батька, виконуючи усі справи, які він провадив, 
затримуючи попередню назву нашого бюра: 

KOWBASN1UK AGENCY 
ЩИФКАРТИ продаємо на всі кораблі. 
ГРОШІ посилаємо до всіх країн і виплачуємо на 

останній пошті. 
АФІДЕВІТИ, прохання та інші потрібні докумен-

ти на спровадження рідних і знайомих до Аме-
рнки. 

ОБКЗПЕЧЕННЯ (асеќурація) — всякого роду 
ПРОДАЄМО доми та всякого роду бизнесн. 
ПОДАТКОВІ ЗВІТИ (INCOME TAX) . 
РЕКАО (Пересилка пакунків за границю). 

У всіх справах звертайтеся до знаного 
НОТАРІЯЛЬНОГО БЮРА 

Kowbasniuk Agency 
277 EAST 10th STREET, NEW YORK 3, N. Y. 

(бЬія Avenue A) 
Віра Ковбаснюќ Шумейко і Антін Шумейко. 
ВІДКРИТО ЩОДЕННО: В НЕДІЛІ: 

вія 9:00 рано до Я:00 веч. від 10:00 рано до 3:00 по обіді. 

НОВИНА! НОВИНА! 
Григорій Китастий уже в Ню Иорку! 
СхавиозвіснмД Артнст-Бамдурвст 1 Композитор, ГРІІ-

ГОРІП КИТАСТИП, відкривас при ОіудП Василя Аврамрн-
к:і и Ню Иорку ПЕРШУ В АМЕРИЦІ ШКОЛУ ГРИ НА 
БАНДУРІ. 

Водночас організується ‚там же під проводом Григорія 
Китастого МІШАНИЙ XOf' для участі п спеціальних кон-
цертах і телевізійних фільмах. 

Починаючи від середи, 11-го лютого, аж до неділі, 15-го 
лютого включно, Григорій Кнтистия ди питиме особні ̀ то 1н-
формації відносно Школи Гри на Бандурі І Хору і запису-
ватнме учнів. 

До Школи Гри на Бандурі прнймаются хлопці і дів-
чита від 0. років життя і старші віком особи, що мають 
добрий слух. 

Організаційні СХОДИНИ ХОРУ відбудуться в неділю, 
15. лютого, о год. 3. по пол.. в Студії Василя Авраменка, 
4 Ст. Маркс Плейс (Е. 8th St.) Ню Порк. Tel : ALgonquin 
4-765."). 

Регулярні лекції гри на бандурі розлічиўться у вівто-
рок, 17. лютого, о год. 7. вечора. 
УВАГА: в зв'язку з цим подасться до відома, що вже с в 
друку Підручник ГРИ на Бандурі укладу Григорія Кн-
тастого та виробляються в майстерні відомого мистця-
конструктора, М. Лісківського бандури з імпортованого чер-
воного і білого дерева. Хто бажав би набути бандуру, або 
підручник гри на бандурі, нехай звернеться до Школи Гри 
на Бандурі на адресу Студії Авраменка. 

НОВИНА! Бруклин й околиця! НОВИНА! 
З В У К О В И Й 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й Ф І Л Ь М 

МАРУСЯ 
„ОИ НЕ ХОДИ, ГРИЦЮ, 
ТА НА ВЕЧЕРШШД". 

в американськім і:1но-
театрі 

NEW HOPKINSON 
THEATRE 

482 Hopkinson Ave., (Pft-
kin A Hopkinson) Brooklyn, 
N. Y. 

Почавши від п'ятниці. 
13-го лютого, п'ять дній 
до вівтірка 17-го лютого 
включно. Початок кожно-
го дня від 1 год. ДО ПІЗН0І 
ночі безпсреривно. — Ціни 
театральні. 

Музично о ф о рмлення 
проф. О. Кошиця. 

Грають чудові артисти, 
прекрасні танцюристи зі 
школи Аяраменко і могутній хор. Представлено Великдень 
і Різдво на Україні з чудовими колядками і щедрівками. 
Зворушуючі сцени фільму перенесуть кожного в Україну. 
Тому всі, що знають Україну і були на Україні, масово 
йдіть побачити цей прекрасний фільм „МАРУСЯ — ОИ 
НЕ ХОДИ ГРИЦЮ!" в Американському Театрі — де по-
казусться нормальний розмір фільмів. Конче передайте 
Вашим знайомим, беріть зі собою дітей і зацікавте шкільну 
молодь, що роджена вже тут. або та що родилася на виг-
нанні, — нехай побачуть наші чудові обряди і життя в 
Україні. Телефон Театру: Dickenson 2-0618 — Телефон 
Фільмової Студії: ALgonquin 4-7655. 

Дирекція Студії Авраменка. 
?=хсг=гд 
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ДЕЩО ПРО ОДНУ ПРОСФОРУ 
Маягатан Плям, чи Волдорф 

Асторія? 

— Триста гостей втекло 
мені з-перед носа! — бідь-
кався після Просфорн касіср 
Хору ‚Лунка``, п. інж. Гу-
зар. — Не було куди їх поді-
тн. 90 столів плюс ще кілька 
доставлених були обсаджені 
до останнього місця. А триста 
осіб, це, розумієте, триста ті-
кетів!.. 

Довелося потішити пана ін-
женера, що тих 300 непрода-
них тікетів це, з одного боку, 
матеріальна втрата товарнст-
ва, але з другого — його мо-
ральний успіх. Бо коли вже 
два тижні перед Просфорою 
важко було дістати т. зв. „за-
прошення", мало того, коли 
ці запрошення стали навіть 
предметом торгівлі на „блек-1 але „Думка" повинна вже — 

ра" 11 ‚.нова" еміграція люди 
різних професій партій та ві-
ровизнань і, на диво, всі тут 

рно почуваються, всі знахо-
ть культурну й милу розва-

гу. Два рази в році, зимою 
і влітку, с вони ревією-перег-
лядом культурно-товарнсько-
го життя'нашої громади. При 
цьому сповняють ще одну ва-
жливу функцію, — і зіѓце на-
лежнться особливе признання 
Управі Хору „Думка": пле-
кають та зберігають кращі 
зразки наших релігійно-побу-
тових обрядів, традицій і хо-
рового мистецтва. 

У зв'язку зі зростаючою з 
року на рік популярністю 
Просфори (цього року взя-
ло в ній участь до 1000 осіб) 
в колах сиќпати ків Хору чу-
ти голоси, що хто, як хто, — 

маркеті" — то це, мабуть — 
свідчить найбільше перекон-
ливо про популярність імпрез 
Хору „Думка" та про симпа-
тії Громадянства до товарис-
тва в цілому. 

Щорічні Просфори „Дум-
,ки" та її корабельні прогу-
лянки втішаються вийнятко-
вим успіхом не тільки серед 
нас, „метрополітанців", але 
й по сусідних стейтах. Беруть 
в них участь і молодь, і стар-
ші і „наші найменші", „ста-

Р О З Ш У К И 
ЯРОСЛАВ КУРНЛЮК і зять 

зі Снятинщини відгукніться 
иа адресу: 
B0RDUN, 

330 Tarneaud St, Sudbury, Ont, 
Canada. 

ГЛАДКОГО ІВАНА Дмитро-
иича з дружиною Свдокісю, 
снном Олександром, донькою 
Вірою шукають родичі з села 
Псрещепино на Дніпропстров-
щині. Також Євгенію Олексан-
дрівну Коваленко з Маріуполя. 
Просимо всіх хто знас про них 
написати на адресу: 

М. PRYCHOZENKO 
4526 N. 12th Street 
Philadelphia 20, Pa. 

Пошукую Паню Лізу Солошен-
ко, родом з Чернівскь й П сина 
Ігоря, які емігрували з Кнїва в 
1922 р. до ЗДА. Хто знав би 
місце їх перебування, прошу ла-
скаво писати на адресу: Mrs. 
Halyna Yaskewycz 50 West SL, 
Petersham. Australia, N .S. W. 

„перемуфуватися" зі своїми 
імпрезами з ‚давнтавну" до 
„панського" Ню Иорку. Ста-
виться за приклад наших су-
сідів-поляків. зокрема „Кось-
цюшковську Фундацію" та 
Польський Еміграційний Ко-
мітет, які щороку дають свої 
репрезентативні балі в таких 
готелях, як Статлер, чи Вол-

е Професійні оголошеная є 

Dr. S. C H E K N O F F 
223—2nd Ave. (cor. 14 St) NYC 

Tel. GRamercy 7-7697 
Острі в довгочасні недуги чодо-
віків 1 жінок. Шкірні. Х-Кгу. 
Роздуття жал лікуємо без опе-
раціі Переводимо аналізу кро-
вя для супружвх дозволів. — 
Офісові годная: Щодня від 19 

рано до 6:46 ввечорі. 
Неділя від 11. до 1. по полуда!. 

Д Р . М. МАЯЗЕЛЬ 
107 Е. 17th SU, NEW YORK CITY 

коло 4-ої Каевю 1 Union Sq. 
Лікар зі старого краю, говорять 
по українська, багато років ус-
піпшо лікус гострі ft застарілі 
ведўѓи мужчин і жінок — не-
дугв ннрок 1 сечового міхура, 
ніг та загальне ослаблення. Лі-
чення застрнкамн пені ці діям та 
інших лікарств. Аналіза ќровів, 
сечі і інших виділень. Аналіза 
крона для супружвх дозволів. 

Години) Щодня 10—1, 4—7; 
в неділю 11—1. 

ЕКЗАМШАЦІЯ $34И 

ОВЃЕН ХОМНЧ, 918 МООГЄ St., 
Preston, Ontario, Canada пошу 
кус МАРУСЮ МЎЃАВСЬЌЎ : 
Нодива, повіт Під гайці, яка мас 

"ь"` бути десь коло Bridgeport, Conn 

Ф Н А П Р О Д А Ж Ф 

На продаж CANDY STORE в до-
лині міста, біля парку, на Аве. 
„А". Ціна — $5.500. Дуже внгід-
не підприємство. Рент — $85 мі-
сячно. Зголошуватись до: WIL-
UAM CHUPA, 33 St. Marks PL 
(8 Street), New York City. Тел.: 
ORcgon 4-5340. 

ДР. ДЕРУГА 
З європейським дипломом 

128 EAST 86th STREET 
Недуги міхура, шкіри, крона ft 

Нервовість, Ослабленая з а -
лоз, Канаральннй стан. 

Структура, Улькус (болях). 
У будні: 10—2 ft 4—9 години. 

ОГЛЯДИНИ И БАДАННЯ 
ЌРОВИ SS.0O. 

Н а д зутхжпкгю підземка 
Лексівґтоа Евеяоо. 

т Центральне положення, дс-
гідний доступ звідусіль. 

џ Окремі ждальні для жінок. 

Ввічливо повідомляю всю Рідню ВП. Панства 
Г Р Н Н К В И Ч І В 

що портрет письменниці, бл. нам'яті Пані 
КАТРІ ГРИНЕВИЧЕВОЇ 

мальований мною останнього року її життя в Берх-
тесґаден, закупив ВП. Пан Д-р Голіян ветеринар 
в околицях Ст. Пол, Міннесота. 

М. АІІАСТАЗІЄВСЬКИП 
арт. мал. 

5G9 So. Smith Avenue, 
St. Paul, Minn. 

Увага! Ню Йорќ, Ню Джерзі і околиці! 
БЮРО п. ВАСИЛЯ Ч У Л И 

WILLIAM CHUPA 
GENERAL INSURANCE BROKER—NOTARY PUBLIC 

33 ST. MARK'S PLACE NEW YORK 3, N. Y. 
(8th St., між 2-ою а 3-ою Евеню) 

Обгзлечусмо від усіх випадків Вас 1 Ваші доми, авта, 
біжутерію ft пол. Виповнюємо INCOME TAX 

ГІолагоджусмо: перші громадянські папери, афідевіти, всякі 
урядові зголошсння. 

Phone: ORegon 4-5340. Res. Phone GLenmore 6-5058. 
УРЯДОВІ ГОДИНИ: щоденно 10 перед йол. до в ѓод. веч. 

вівторок, четвер від 10 перед пол. до 9-ої ввечорі. 

КУПЎИТЕ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІРМІ! 
А Р К А 

48 Іст 7-ма вул. в Ню Порќу. 

Потрібний Вам добрий товар — пишіть до „АРКИ"! 
о Потрібна Вам добра річ иа дарунок—замовте в „Арці"! 
т Погребўете добру УКРАЇНСЬКУ КНИЖКУ — „Арка" 

вишле Вам поштою. 
є Замовте в „Арці" БЕЗПЛАТНИЙ КАТАЛОГ українських 

платівок. 
џ МАШИНИ ДО ПИСАННЯ, радіо-апаратн. патефони, 

шваан. годинники, біжутерія, фотографічні апарати. 
вічні пера „Пелікан", 

а ВИРОБИ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА, різьби — ви-
шнвкк — блюзќи — хустки — найбільший вибір тільки 
я „Арці" в Ню Порќу, 

а ПРИБОРИ ДО ВИШИВАННЯ: панама різних кольорів, 
канва всіх грубостей. нитки DMC у всіх кольорах, Mouline 
у всіх відтінях — Імпоратоваиі з Франції, одержите за-
всіди в „Арці". 

АРКА ВИКОНУЄ ЗАМОВЛЕННЯ ПОШТОЮ! 

^ ДЕТАЛЬ — ІМПОРТ — ГУРТ 4 
A R К A Company 

48 EAST 7th STREET, NEW YORK 3, N. Y. USA 
Phone: GRamercv 3-3550 

(Від 0. години рано до 10. годний вечора). 

дорф-Асторія. ‚„Думка" сама 
свідома того, що ш затісно на 
долині міста і що жадна з 
давнтавнських галь вже не 
задсчюляс смаку та вимог на-
шої публіки, але, з другого 
боку, Управа мас деякий сум-
нів( чи ваш широкий загал 
уже належно ‚‚психічно" при-
готовании до того, щоб вин-
ти з рідного ґетта. Ясно, що 
Просфора в одному з першо-
рядних готелів мала б біль-
шнй блеск, розмах і репрезен-
.татнвннй характер, але тут 
висить, як обух над головою, 
матеріальний риск, бо кошти 
такої „парадноЃ' імпрези зро-
сли б у подвійній, а то й по-
трійній пропорції. А хто їх 
покрас, коли публіка не до-
пнше? 

Мангатан Плаза, в якій 
‚‚Думка" почувається, як у 
себе, вдома, хоч і затісна, але 
мас і рвої плюси: положена в 
самому серці нашої кольонії, 
порівняльно недорога, мас 
вигідний на таку імпрезу, як 
Просфора, розподіл заль, о-
чевидно, за внйнятком гарде-
роб, де треба зводити справж-
ні гомеричні бої, закн чоловік 
позбудеться свого прикриття, 
або дістане його назад. 

В кожному разі, в Управі 
Хору „Думка" запевнили нас, 
що вони „інтензивно" дума-
ють над цими всімќ справами. 
Ѓа, побачимо, може щось ви-
думають до наступного року. 
Зрештою — може до того ча-
су повстане наш . Народний 
Дім?.. 

Дві бомби: „Хрнстннн" 
і Вертеп. 

Кожна з дотеперішніх Про-
сфор ‚‚Думки" дала певний 
вклад у наш мистецький до-
рібок. Цього року „Думка" 
обдарувала нас двома присм-
нимн несподіванками, двома 
— як хтось сказав, „бомбами" 
на нашому, доволі затишно-
му культурному фронті. Пер-
ша з них це „хрещення" „Мо-
лодої Думки", друга — ви-
ставлення різдв'яного Верте-
пу-містерії пера Миколи По-
неділка в постанові Театрал ь-
ної Групи, при режисерській 
кій співпраці пані Олімпії До-
бровольськоі і Йосипа Гірня-
ка. 

Всі однозгідно стверджу-
ють, що ці „христнни", цей 
перший виступ малих наших 
хористів перед широкою пуб-
лікою — був найбільш звору-
шлнвям моментом Свята. Ўя-
віть собі, що на сцені стоїть 
п'ять десятків „думкарів" з 
головою, д-ром Б. Карпеви-
чем і диригентом, п. О. Мнки-
тюком у проводі, всі в елеґан-
тних, чорних ‚‚смокінгах" і всі 
„хлопці, як соколи!" А тут 
входить на залю, парами, — 
зднсцнпліновано, три десят-
ки хлопчиків у віці 7-11 ро-
ків, всі по-дитячому серйозні, 
всі однаково одягнені в білі 
блюзочки з великими чорнн-
ми кокардами. Вмашеровують 
на сцену, як „військо", і зай-
мають місця в двох рядах, пе-
ред „старою" „Думкою"... В 
тому моменті закрутилися в 
очах сльози радости не тільки 
всім матерям цих бравих жов-
тодзюбів, але напевно і всім, 
приявнии на залі, їхнім „хрес-
ним батькам"! Це ж нвмов би 
відбулася символічна „зміна 
варти", передача прапору рід-
ної пісні, цього чарівного — 
„свшану-зілля" з рук одного 
покоління, що винесло її з 
Рідної Землі, в руки другого, 
наймолодшого, яке, хоч на 
ній' народилося, але вже її не 
пам'ятає... 

Про ці речі дуже тепло зга-
дав у своєму привітальному 
слові голова ‚‚Думки", д-р 
Карпевич, не забуваючи, ро-
зумісться, як запобігливий 
господар запросити приявннх 
і на чергову імпрезу Т-ва, та-
кож уже традиційну корабе-
льну' прогульну, що відбуде-
ться цього літа, 3-го серпня. 
Треба тільки заздалегідь мо-

лпти небесні сили, щоб хоч 
цього року поблагословили 
нас погодою. 

Тоді, коли всі приявні на 
Просфорі стали автоматично 
хресними батьками „Молодої 
Думки", нам приємно відмітн-
ти, що духовим її батьком є 
невтомний. Льоньо ' Крушель-
ннцький, душа і головний мо-
тор „Думки" взагалі, люди-
на вийнятково! „відданостн 
мистецтву української пісні", 
— як це слушно відзначила 
‚‚Свобода" з дня 6-го лютого. 
Віримо, що при гармонійній 
співпраці з диригентом хору 
п. Р. Степаняком, наш Льо-
ньо діб'ється того, що його 
.,дитина" буде незабаром так-
само чарювати й підбивати 
наші серця, як підбила вже 
собі їх „стара" „Думка". 

Містерія, чи скеч?.. 

„Вертеп" Миколи Понеділ-
ка, поминаючи деякі авторсь-
ќі недотягнений та акторські 
„перетягнення" мав у гляда-
ча повний успіх і викликав 
на залі сальви щирого сміху. 
Про живу його актуальність 
найкраще свідчить факти, що 
автор придбав собі „ворогів" 
не так з-поміж тих осіб, яких 
він узяв на свос гостре перо, 
як з-поміж цих, про яких за-
був, чи не хотів згадувати у 
свойому „Вертепі". Розуміс-
ться, деякі загострі колючки 
можна було притупити, при-
туплені-загострити, деякі фі-
ґурки заступити іншими, цю, 
чи іншу сцеру переставити 
так, чи інакше, але все те 
питання другорядного поряд-
ку і входять в обсяг роботи 
театральної кухні, яка препа-
рус такі „страви" не за ав-
торськими, а за режисерсь-
ким смаком та уподобанням. 

Не можемо погодитися з ре-
дакційною заміткою в 32. ч. 
„Свободи", що зводить п'єсу 
М. Понеділка до скромної на-
зви „скеч". ‚Вертеп" — хоч 
і не побудований за клясич-
ною схемою вертепної драми, 
проте зберігає основний прин-
ціп вертепного ‚лійства", — 
дарма, що він сильно змодер-
нізований, що чорти й янго-
ли вживають телефонів, џ о-
дин із вбогих пастирів весе 
Христові в подарунку „Енцн-

клопедію У к раїнознавства". 
Автор і режисер поставили 
головний акцент на інтарме-
-дійні, точніше сатирично-гро-
тескові елементи дійства, . а 
відсунули ва дяльптий паях 
релігійно-обрлдові. Все ж та-
ки характер і настрій „різдвл-
ної містерії" був повністю збе-
режений, а до його збережен-
ня і підкреслення немалою мі-
рою причинився хор, що вя-
ступав за сценою та перед 
сценою і служив прегарною 
— настроєвою ілюстрацією 
дійства, що проходило на сце-
ні. Цілість доповняли сценіч-
не оформлення Володимира 
Лесняка і світляні ефекти, — 
від яких є майстром Володи-
мир Змій. 

Була на Просфорі ще одна 
зворушлива хвилина, коли по 
відігранні- „Вертепу", під ряс-
ні оплески залі, на сцену ви-
йшли пані Олімпія Доброво-
льська і Йосип Гірняк. І ця 
подія мала свою символіку: 
вона означала поворот на 
нюйоркську сцену двох її за-
служених театральних веге-
ранів, після недовгої, на щас-
тя перерви, зв'язаної з прик-
рою для всіх нас ліквідацією 
Театру-Студії. їхній поворот 
ми вітасмо від щирого серця! 
Після невіджалованої смертн 
сд. п. Володимира Блавацько-
ѓо на плечі тієї пари мистців 
впала велика честь і важкий 
тягар — бути першими пра-
пороносцяии світлого стягу 
нашого театрального мистецт-
ва на еміграції. Тепер за на-
ми обов'язок — підтримати їх, 
щоб вони не заломилися під 
цим тягарем. 

І к е р . 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
РАЧЕСТЕР, HL И. — Місячні 

збори Тов. Укр. Народного До-
му, від. Зів відбудуться в чет-
вер, 12. лютого о год. 8 веч в 
тов. домі при 831 Joseph Ave. 
Проситься всіх членів прийти на 
збори. Пригадується довгуючнм 
членам, щоб внрівяалн свою за-
лсглість бо впротивнім разі бу-
дуть суспендовані та вратять 
допомогу для хворих. — Н. Ма-
гомет, предс; В. Турянськнй, 
рек. секр.; В. Гаврилиќ, фін. 
секр. В. Гнатќів, кас. 

НЮАРК, Н. Д Ж. — Місячні 
збори Тов. Зап. Січ. від.371 
відбудуться в п'ятницю, 13. лю-
того, в год. 8. ввечорі, в Січовій 
залі. 506 — 18th Ayenue. Про-
ситься всіх довгуючях членів 
внрівнатн свої залеглі вкладки. 
— Ю. Варанюк, секр. 

ВУНСАКЕТ, Р. АИ. - і Місяч-
ні збори Тов. Запорозька Січ, 
від. 206, відбудуться в неділю, 
15. лютого, в парафіяльній салі, ! 

74 Геррис Еве., в годині 1:00 по і 
полудні точно. Просимо всіх І 
членів прибути, бо маємо` важні ' р" 

РАЧЕСТЕР, Н. И. — Місяч-
ний мітінг Сестр. Рожд. Пресв. 
Богородиці, від. 36, відбудуться 
в неділю, 15. лютого, в церков-
ній галі, в год. 5. по полудні. 
Приявність всіх членів конечна, 
бо маємо багато важних справ 
до вирішення. Довгуючі членнці 
повинні вирівняти свої залегло-
CTHN Також пригадусмо членн-
цям, що на мітінгу будемо збн-
рати на Союзівќў. — Ю. Лиса, 
предс; X. Біпецька. кас ; С. 
Гунька. секр. У повідомленні 
було помилково подане ім'я за-
ступниці секретарки. Мас бути 
Анастазія Федораќ. 

БАЛТІМОР, МД. — Вр. Пр. 
Тройці, від. 320, повідомляє, що 
місячні збори відбудут'ься в не-
ділю, 15. лютого, в год. 2. по 
пополудні, в У. Н. Домі, 3101 
O'Donnell St. Проситься всіх чле-
нів прийти конечно на ті збори 
в означений час, бо є такі спра-
ви до вирішення, яких без чле-
нів уряд не може полагодити. 
Одна з важних справ, це від-
святкування 40-літнього ювілею 
відділу. Також пригадується 

ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. — 
Тов. Український Ќлюб Посту-
повий, від. 70. повідомляє, що 
звичайні місячні збори відбу-
дуться в середу, 11 лютого, в 
год. 7.80 вечором. в,У. Н. Домі, 
при Фліт. вул. Кожний член 
має заплатити свою вкладку 
на зборах, а теж за балсві тіке-
ти, а довгуючі члени хай вн-
рівнають свій довг, бо това-
рнство не буде за них платити, 
та можуть бути суспендовані. 
— В. Кушнір, секр. 

НЮАРК, Н. ДЖ. — Тов. ім. 
М. Грушевського, від. 219, пові-
домляс, що місячні збори відбу-
дуться в суботу, 14. лютого, в 
год. 7:30 ввечорі, в укр. прав, 
салі,' 675 Савт 19. вул. Обовяз-
ком всіх членів прийти на збо-
ри, бо є важні справи до пола-
годжения. Кожний нвприсутний 
член буде караний після стату-
ту. — Г. Дорошенко, предс 

ШІКАГО, ІЛЛ. — Місячні 
збори Вр. св. Ап. Петра і Павла, 
від. 220, відбудуться в суботу, 
14. лютого, о 7:30 ввечорі, в пар 

справи до обговорення і до по 
лагодження. Пригадусмо чле 
нам, щоб старалися вирівняти 
свої вкладки скорше цього мі-
сяця тому, що місяць лютий є 
короткий. — М. Чагарин, предс; 
І. Кокольський, секр. 

членам вирівняти свої вкладки. . _п „ --м--- „„_ г г _„ 
— Л Пісеиькнй поелс - І Мал- г а л і П Р И Ю 1 П о л а я н а ВУЛ- ПЯН` 

71 гадусться довжинќам, щоб цего 
І місяця вирівняли свої довги, бо НИКАЮ, ІЛЛ.—Місячні збо-1 інакше будуть суспендовані. 

Г. Гараснм, секр. 

ШІКАГО, ІЛЛ. — Заряд Се-
стрнцтва Благовіщенн}і, від. 125. 
повідомляє, що слідуючі збори 
відбудуться в понеділок, 16-го 
лютого, в год. 8. ввечорі, в „Со-
юзовім Домі" при 845 N. Western 
Ave. Проситься членів прийти 
на означений час. — Заряд. 

ФИЛАДЕЛФІЯ. ПА. — Збори 
„Мир", від. 324, повідомляє, що 
міс. збори відбудуться 14. лю-
того о год. 8. ввечорі. При тій 
нагоді подаємо до відома всіх 
членів, що на річних зборах вн-
брано поновно до уряду: А. Го-
рохівського на предс. ;Н. Бура-
ка на к а с ; І. Струна на секр. 
Адреса секретаря: 2324 Poplar 
St., Phila. ЗО, Pa. Всіх членів, які 
не вирівняли членських вкладок 
за поперед, місяці, просимо ла-
скаво вирівняти. — Уряд. 

БрНДЖІЮРТ, КОШІ. — Тов. 
Українська Січ, від. 59, пові-
домляє, що місячні збори відбу-
дуться в суботу, 14. лютого, в 
У. Н. Домі під ч. 517 Галат вул., 
точно о год. 7:30 ввечорі. Взива-
ється все членство прибути на 
час. на збори. Нова управа, ви-
брана на 1953 рік, така: Д. По-
столовський, предс; И. Підлу-
ський, заст.; В. Бабій, кас ; А. 
Папроцькнй, заст.; М. Гальке-
вич, секр.; П. Левковнч, заст. 
Контроля: М. Мандрона, М. Шн-
манський, П. Слнвінськнй. Тро-
стіси: Д. Чернявський, С. Лев-
кович. Надзирателі хворих: М. 
Шнманськнй, П .Левковнч, Н. 
Варій. Товариські збори відбу-
ваються кожного місяця в дру-
гу суботу. Взивасться все член-
ство платити свої вкладки кож-
ного місяця найдалі до 21-го, а 
в разі нсплачення вкладок ті 
члени будуть суспендовані. Хто 
з членів не зможе платити на 
зборах може прислати в листі 
до секретаря почтою. Адреса: 
Michael Halkewicz, 179 Cornwall 
St., Stratford, Conn. Tel. 7-9856. 

KEHOPA, OHT. — Річні збо-
ри Тов. ім. Івана Франка, від. 
428, відбудуться в неділю, 15-го 
лютого, о год. 2. по полудні, в 
домі Ф. Гала. 817 — 4th St. 
North. Проситься всіх членів 
взяти участь у зборах. — М. 
Ґала, секр. 

ЧЕСТЕР, ПА. — Тов. ім. Та-
раса Шевченка, від. 156, пові-
домляє, що місячні збори відбу-
дуться в неділю, 15. лютого, 
точно в 2. год. по полудні, в 
громадськім домі. Просимо всіх 
членів бути присутнимн. бо є 
важна справа до полагодження. 
— Н. Іщук. предс; В..Трач, кас; 
В. Новак, секр. 

CLEVELAND, О. — St. Mary's 
Lodge 112 will hold their monthly 
meeting on Feb. 15, at St. Peter 6: 
Paul Church hall after the 2nd and 
3rd Mass. We urge all members 
who are in arrears in dues to qt-
tend. — Ann M. Cooper. Sec'y. 

ДГГРОИТ, МІШ. — Тов. ім. 
Івана Франка, від. 146, повідом-
ля'с, що збори відбудуться 15 
лютого під ч. 2965 Carpenter St. 
точно о годині 1. по полудні. Є 
важні справи до полагодження, 
тому проситься прибути і при-
вести знайомих та записати їх 
до Тов. і У. Н. Союзу. — Заряд. 

INCOME TAX 
Українське Запомоговв 
Товариство ‚Дністер", ' 
тзідділ Щ У. Н. Союзу L 
119 Ave. Ж М . 7 4 8 S L , 

New'York City 
(перший поверх) 

Р V' Р Р R Т 
INCOME TAX SERVICE І 
Відкрито щовечора від год. 

7 до 11. В суботи від 12 до 5 год. 

РАЧЕСТЕР, Н. И. — Місячні 
Збори Тов. Запорозька Січ, від. 
367, відбудуться в неділю, 15. 
лютого, у церковній залі, о год. 
1:30 по полудні. Проситься всіх 
членів прибути на збори, бо бу-
демо вибирати ювілейний комі-
тет. — М. Сорохтей, предс; М. 
Мельник, кас; В. Попович, секр. 

НЮ ПОРК, Н. И. місячні 
збори Т-ва ‚.Дністер", від. 361. 
відбудуться в суботу, 14. люто-
го, о год. 8. ўвечорі, у власній 
домівці, 119 Ave А, І. поверх. 
У програмі звіти, підприємства, 
біжучі справи. — М. Малетич, 
предс; П. Кучма, фін. секр.; В. 
Вишиваний, кас; В. Барагура, 
рек. секр. 

АЛЕНТАВН, ПА. — Вр. св. 
Арх. Мнхаіла, від. 147, повідом-
ляс, що місячні збори відбу-
дуться в неділю, 15. лютого, на 
галі парафіяльній. 803 Фронт 
Стр., в 2. год. по полудні. Про-
ситься членів прийти на озиа-
чений час та сповнити свої член-
ські обовязкн. Напоминасмо чле-
нів платити свої вкладки кож-
ного місяця найдалі до 25-го, 
інакше член буде суспендова-
ний. — Д. Рудакевич, предс; 
Г. Біленќий, кас; І. Федораќ, 
секр. 

рн Бр. св. О. Николая, від. 106 
відбудуться в неділю, 15. лю-
того, в домі відділів УНСоюзу. 
843 N. Western A ve . о годині 
12:00 в полуднє. Просимо всіх 
членів прибути і заплатити свою 
належитість. Зокрема довгуючі 
члени повинні заплатити залег-
лі довги. Уряд на рік 1953: О. 
Любас, предс; Н. Ґуль, заст. 
Г. Дацьків, секр. фін.; В. Івасю-
тин, секр. рек. Контрольна ко-
місія: А. Косовнч, В. Грнньків, 
Я. Кухар. Хорунжий В. Любас 
Сторож П. Гошко. Збори будуть 
відбуватися так як в 1952 році, 
себто в 3-тю неділю кожного 
місяця. А вкладки збираємо та-
кож кожної неділі від 12тої до 
2:30 сполудня. 

ЕЛМАИРА, Н. И. — Тов. ім. 
Івана Франка, від. 271, повідом-
ляс, що місячні збори відбу-
дутьсь в неділю, 15. лютого, в 
Українській Галі на Лакавана 
Евеню, в год,'2. по полудні. У-
сіх членів ѓПроситься конечно 
прибути, бо є багато справ до 
полагодження. На річних збо-

j pax, 18. січня ц. p., вибрано та-
кнй уряд: Г. Левуш. предс; В. 
Сулима, заст.; І. Чопко, секр.; 
П. Романишин. заст.; П. Німець, 
кас; П. Витрва, заст.; С. Сндор, 
В. Шабатура ст., В. Ќостів, кон-
трольна ком.; П. Зубрнцькнй, О. 
Цуцик, А. Тетлюх, тростісн; В. 
Руднй, дверніїќ. Адреса секр.: 
Іван Чопко. 1076 N. Main St., 
Elmira, N. Y. 

ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА. — Тов. 
Вр. св. Василія, від. 339 відбу-
дуться в суботу, 14. лютого, о 
год. 7 .ввечорі, в домі Громади 
на Лавренц вул. Проситься 
членів бути присутніми на збо-
рах і внрівнатн місячні вклад-
ки. — L Кмўѓин, предс; І. Со-
рока, к а с ; А. Хромяк, секр. 

ДГГРОИТ, МІШ. — Тов. У. 
Н. Союзу від. 292 подає до ві-
дома, що- місячні збори відбу-
дуться в неділю, 15. лютого, о 
годині 1:30 по полудні, в галі 
У. Н. Дому при 4655 Martin о: 
Michigan Ave. На ці збори про-
ситься численно прибути. Пода-
ється до відома тим членам, що 
платять річно і мали заплатити 
в січні, а не поплатили, мусять 
заплатити на цих зборах, інак-
ше будуть суспендовані. Також 
повідомляється, що член, який 
платить на допомогу, є управ-
неиий до неї від того дня коли 
повідомив секретаря і як не є 
довжний до відділу. Зачинас-
мо кампанію за новими члена-
мн, котра закінчиться в неділю, 
7-го червня на Пікніку в Arcadia 
Park. Хто приєднає найбільше 
нових членів до відділу, той ді-
стаяе спеціальну нагороду. — 
В. Дідиќ, предс; М. Гузиляк, Лісного. — І. ШеГера. предс; 
кас; П. Кізел, секр. Д. Федина. кас ; М. Лісний секр. 

НА П Р О Д А Ж # 
REAL ESTATE # 

F O R S A L E ! 
BRICK;AND HOUSE. 

Several windows overlooking 
ground of Lipcoln High School 

and Junior College. 
2 family, 3 floors. 

Hot water'rreat, double hardwood 
floors, inlaid linoleum in kitchen 
and hail. Venetian Blinds through-
out. 2 Bathrooms, storm windowsL 
2 gas ranges. Near six bus lines. 
Ideal for mother-daughter. Top 
floor rents for $бОЛЮ. Taxes 
$135.00. A borne for the rest of 
your life. Price $10,500. 92 Pres-
cott St., Jersey City, N..J. 

Call at 88 Prescott St. 
for information. 

ЕМБРІДЖ, ПА. — Місячні 
збори Бр. св. Василія, від. 161, 
відбудуться в суботу, 14 ѓо лю-
того, в год. 7. ввечорі, у власній 
домівці відділу. Є важні справи 
до полагодження, тому всі чле-
нн повинні обовязково взяти у-
часть в зборах. — Уряд. 

ПАЛМБРТОН, ПА. — Бр. св. 
О. Николая. від. 360 повідом-
ляс, що місячні збори відбу-
дуться в неділю, 15. лютого, 
точно о ѓод. 4. по пол., в залі 
церковній. Проситься всіх чле 
нів прибути на збори і вирів 
няти свої вкладки. — М. Куба, 
предс; С. Деркач, секр. 

НЛНТІКОК. ПА. - Дасться 
до відома, що річні збори від. 
319 відбудуться ` в неділю, 15. 
лютого, о 2. год. по полудні 
(2. P.M.). в залі церковній сог. 
Hanover 6с Greene St. Проснть-
ся, щоби всі члени були при 
сутні, бо маємо важні справи до 
полагодження. — Ю. Савчук 
предс; Ю. Вельґош, секр, П 
Пшек, кас. 

ТОМАСТОН, КОНИ. — Відділ 
421 Тов. Укр. Січ повідомляє 
членів, що збори відбудуться в 
суботу, 14. лютого, о год. 8. 
веч. Просимо всіх членів при-
ходити на збори. — І. Наконі. 
предс : М. Шнпінка, кас ; Ю. 
Береза, секр. 

МЕНВІЛ, Н. Д Ж. — Збори 
Тов. ім. Т. Шевченка, від. 349 
відбудуться в неділю, 15. лю-
того, о год. 2. по пол, в домі 

4^ 

LOCAL — LONG - DISTANCE 
MOVING — STORAGE 

ПЕРЕВ030ВЕ БЮРО 
В. E. БОГАЧЕВСЬКИП 

335 E.,6th ST., NEW YORK 3, N. Y. — TeL OR. 32484 
' H III llll I I II 

^Ші(і?МаМ}гШії?МЯ^^ 

УКРАЇНСЬКА ФАБРИКА МЕБЛІВ 
SOUND FURNITURE MFG. CO. 

430 E. 10th Street, New York 9, N. Y. 
Вже тепер в нашому складі знаходяться чудові моделі 

найновіших меблів до спальні, їдальні й т. п. 
^ Коли у Вас в думка, щоб як слід умеблювати свій повий З) 
ії= дім, відновити старші моделі, або прикрасити мешкання для К 
Џ дітей, то звертайтеся до аас з повним довірим. Наші меблі в Я) 
^ Гарантовані за якість й витривалість, а ціни приступні. д) 

^

Позамісцеві замовці в обслужені нашим представником. ^ 
. Телефонуйте: СА 8-4140. Щ 

Павло Марко, властитель. f) 

SUPPHNLY 
TAKZAN 
6LIPPEV 
ANP FEU. 
TOTHE 
GROUNC?. 
WITH A 
TRIUMPHANT 
SHOUT 
M'LUNGA 
6PKANG 
FOeWARTA 

SWIFT A5 LIGHT 
TARZAN TWI6TECM 

A-51DE AND 
WLUNGA'S 

SWEEPING Bi-APEy 
STtfUCKTHE 

ТАРЗЛН, ч. 3007. Навкулачки 

Нагло Тарзан посковзнув-
ся і впав на землю. З тріюм-
фальннм окликом М.Люнґа 
скочив вперед. 

Швидко мов світло Тарзан 
посунувся на бік, і М'Люнгів 
нищівний клинок вдарив по 
кам'яній долівці. 

Тарзан негайно сконав на 
ноги, відкндаючи свій влас-
ннй меч в тунель за собою. 

„Ѓа!", гукнув М'Люнта. 
„Тепер я вб'ю тебе л е г к о . . . 
голими руками!" 

КОСМЕТИКА 
До набуття лічничі — кос-
метичні креми від веснянок 
— плям — прищів — за-
товщення -г- вугрів і для 
загальної „ поправи шкіри. 

Особисто .або поштою. 
М. MALA 

948 N. Damen Avenue 
Chicago - 22, Illinois 

ДОБРІ ВІСТІ ПРО 
АСТМУ 

Чп АСТМА це добрі ВІСТІЃ. 
Ні! Одначе.сповіщаіоть, що лік, 
знаний як ХфННИЛ—PENNYL, 
дав шпндну, - чудову злагоду 
для терплячих від астми. Віст-
кя кажуть, що астматичні ата-
кн свисту' в грудях, кашлю, 
вдушлнвоста я важкого віддн-
ху можна -застановити зажи-
вааням оцісі помітної медицн-
ви. Багато осіб, що П зажнва-
ють, були давніше безпомічні в 
часі вдушлианх нападів, а те-
аер радісно проголошують, що 
вони зазнають полекші після 
зажиття кількох доз. 

Якщо ви теж мучнтеея від иа` 
аадів, астми, -астматичного каш-
JOO 1 вдутшгявостн, зажнете як-
стШ ПЕННШІУ. Можете діста-
тя його по спепДяльиій ціні, хо-
дя вишлете, оцей вирізок до 
OREGON DKUO PRODUCTS, 
Dept 34, Peekekffl, New York. 
Звідти вишлють вам дві трн-
долярові пляшки лише за $5.00, 
а це знижка $1.00 иа правильній 
ціні. Не треба .посилати грошей, 
а заплатіть просто лнстовошові 
при достані. Одначе зробіть це 
негайно, бо припас обмежений 
для спеціальної ціни. 

Ім'я 
Адреса 

Місто Огейт 

Lytwyn h Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL „DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

)а і Чесна 
Лге Available 

Anywhere in New Jersey 
801 SPRINGFIELD AVENUE 

NEWARK, N. J. 
ESsex 5-5555 

Обслуга Щнрі 
Our Services An 

ІВАН БУНЬКО 
УКР. ЛОГРЕБНИК 

Заряджув оогребамм 
по ціні тая низькій ЏЋЦЛ 
Обслуга чесна 

JOHN BUNKO 
Licensed Undertaker 

A Embalmer 
437 EAST 5th STREET 

New York City 
Dignified funerals as low as 

5150. 
Telephone: ORamercy 7-7661. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБШШ 

Занимастьса похоронами 
В BRONX, BROOKLYN. NEW 

YORK ГОКОЛіщйХ 
Контрольована темпера-
тура. Модерна уяг#пгщЯ 

до ужитку дарол. 
P E T E R JAREMA 

129 EAST 7tfa STREET, 
New York CMy 

TeL: ORchard 4-2568 


